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ΡΑΒΕΝΤΙΒΙΝ ΜΕΙῚΒ ΟΡΤΙΜΙΒ 



δρυΐ 1. 

9 οοὐἀϊοῖθυθ ἱπ αὐἰρι Ῥβϑιᾶο - Εἰ αϊοβι μοι Οαΐδ- 

Βύθσϑυταΐ τϑρουϊυ Χ. 

ΤΊ ΡΘΙ]ὰση ααἱ (δ δβίθυ βγη] ᾿πβου ταν οὐ δα Εγαϊοβίμο- 
ποπὶ Βαπᾶ σϑοίθ σϑέδασέυσ (οἷ. Α. ΟἸνίουὶ, 1 Οαἰαϑίογ Ξηιὶ 
αἱ ἙἘγαϊοβίοηο, ἴὰ διαὶ ἐἱαϊϊαγὶ αἱ ἘΠ οϊοσία οἰαδδίοα, 1 544.) 
ἰηὐοργαιη δὶ οοπὐ ποὺ ΟΟΘ]Ο6685: 

1. Τι(ακγοηίϊαηιι8) ταθάϊοθαβ 817 ρ]αὖ, 28 (οἔ, Βαπάϊηϊ, 1, 
ΤΙ, 68), τιϑαρυδπϑοθαβ (οι. 2ὅ, 6 »« 18, 2), 5. ΧΥ͂, 62 
[01118. οοπδίαῦ (627 - ΠΠ βϑαπῦ γβουδ);: ααθπι ΙΟΒΒΠΠ65 
Τμοββαίαβ Βουϊατϊοία ἃ. 1464 οχαγανὶν ([. 62 ἐγράφη διὰ 

χειρὸς ἰῷ (80. ἰωάννου ϑετταλοῦ τοῦ σκουταριώτου. ἐν 
φλορενῖ (5:0) Ἷ}7 “0, ἐν ἔτει ἀπὸ χῦ γενήσεως αυξδ΄ μηνὶ 
ἰανουαρίω ιΞ΄: ἡμέρα σεληνιακῆ); ΑΠρθ]ὰΒ Ῥοϊ ϊαπαβ οχ Β6- 
τϑάϊθαβ ῬϑᾺ]1 πηρᾶϊοὶ οὖ δβίχοποιηϊ ΕἸου θα πὶ θυ (ἢ, 62 
“Ἔχε: θροὸ ἕπποὸ [ππὸ οὐαηὶα.] Ἰίθστιπι Απροὶαβ ΡΟ] Δ πιι5: 
ἄθ πογθᾶϊθυαβ Ῥϑὰὶ] Μοαϊοὶ οὐ Αβχοποιηὶ ΕἸογθπίϊη1)" 
Ῥγδϑίδυ. (ἔ. 1) ρυοοθιιΐαπι ἵπ Ασϑίϊ Ῥμδθποιηθπα (Ρούαν!ὶ 
{7]ναποϊοσίνονν, Ρῃ. 282 --- 3600), ({. 4) Ατδῦϊ νἱΐαμη (ΒΆΒ]6, 
Π, 444) οὐ (ἔ 18) Αγαΐθυμη. ορὰβ οὑπὶ 50801118 ἴθ απδὺ- 
που Ῥατίοβ αἰνίβαμι (1" τε νυ. 1---450 αυΐθυβ Ρτϑθταὶ.{1- 
ἰὰγ ἀράτου φαινόμενα, 5 ΡΒοΟΥ Ια, ἕως τῶδε (810) τὰ τῆς 
ἀστροϑεσίας; 2" τς γυ. 481 ---ὅ44 ααἱὶ περὶ τῶν ἐν οὐρανῶ 
κύκλων; 3" τες γν. 548---782 ααἱ περὶ τῶν ἀντικαταδύσεων 
καὶ συνανατολῶν; 45" -ΞΞ γν. 738---1164 αυἱ ἀρχὴ τῶν 
διοσημειῶν (5810) ἰπβουθαπίαυ), Οδἰδβύθυιβηηοβ οοπεϊποῦ 
(. ὅ --- 18) δἄοβροίοβ οὐ ἱπβουϊρίοβ ἀστροϑεσίαι ξωδίων. 

2. Μάαϊνογι58) 617 (οἴ, Ἰτϊατίθ, Ποφ. Βιδιοῦι. Μαίνὶ. Μ' 
Οαἰ. 1, 282 ----243), ομαγίδοθιιβ, 5. ΧΥ͂, 211 [011185. οοπϑίδί. 
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ΥΙ 1. ΒΕ ΟΟΡΙΟΙΒῸΒ ΟΑΤΑΒΤΕΕΒΙΒΜΟΒΌΜ. 

Οοπδίδια  παβ ΤιβϑοατῖβΒ πὸ οχαγανιύ. Οο]Ἱθοίαπθα, δᾶ 
δτυϑταχηδίϊοδηη, ῬΒ]]οΙορίαπι, οὐβίοαμπι, ἔα Ὀυ]δηι, Ὠϊβύου δ 
ῬοΥ πθηὐ8, ῬΥΘΘΟΙΡᾺΘ ὙΘΙῸ ἱπ Ηομιθιῖ, Ηρϑιοαὶ, Αυ]βίο- 
ῬΒδηῖϊβ, ΤΉΘΟΟΥ Αγαύϊαθθ νιὐδβ οὖ ροθιηδύα δχοουρύδβ 6 
ὙΔΥγ118 διαοοΥ 8 ϑηπούδυ!οπθβ ὙΘΥΒΙ 85. ἴπ ΘΟΒᾶΘΠ 81108- 
αὰθ ρϑβϑίιηα ἰπύθυβου β οοπύϊποῦ; ὐδἰαβίθυϊβαὶ δαύθμι 
(ἃ 188---2056) δἄθβροῦϊ οὐ δηθρίρυδρηὶ ἱπίθυ οα θχϑίδῃὺ 
αὰ80 84 Αγδύατη 1] πβίσαπᾶθτη 8ἃ0 ἀθοϊδυϑηατη ΠΟῸΠ ΟΠ Ἶϑ, 
ἴῃ ΕἸοσθηθπο οοἄϊοθ γϑρουϊαπίαν (ἔ. 188 π᾿ Αταϊὶ ῬΏΔΘπομα. 
ῬΥΟΟΘΙΛΙ ΙΗ τες 1, ἢ 1; ἢ 187) Αγ υἱΐϑ τες 1, , 4: ἢ, 20ὅ 
Αὐδίϊ υἱΐδο; ἔ 206 πὰ Αὐδῦϊ Ῥῃδθποτῖα. ρχγοοθιαίαμι [Νο- 
γ6}}1 1609]: ἢ 207 Τιϑομῦ ἀθ βρῆδογα, οἂρ. Π: ἢ. 2097 
ἰπ Αταῦὶ ῬΒδθποια. Οοταταθπίαυϊαβ [ἘΠ διὸς ἀρχώμεσϑα᾽ 
πάνυ πρεπόντως ὃ ἄρατος --- ἰσχυροπαϑῶν ἀπέϑετο καὶ]). 

Ο 48. Ο(ωορηίογιϑ8) ἱπέθυ Βαγοοοίδποβ 119 (οἵ. οχϑ, Οαίαϊ. 
οὐαα. ηι88. ΒιδΙ. Βοάϊ. 1 »ρ. 191---198), ομαγίδοθαβ, 5. ΧΥ͂, 
144 [01118 οοπβίδὺύ. Ῥυϑθϑίθυ 11061108 8)ὰ σγϑιησηδίϊοϑτη Ρ6Υ- 
ἐἰϊπθηΐθβ, ἰπ Τμθοδοβίαμη (θουρὶ ΟΠΒΟΘτΟθοβοὶ), ἱπ ῬΆ11ο- 
βίγϑύασηυ (Νδπι θ᾽ ΜΟΒΟΒΟΡα]1), ἱπ Ἠοχαθιγη ΘΟΙπΊ6η- 
ἰδγῖοβ, Οδίαβίθυϊβιηοβ (. 111---180) δἀθβρούοβ οὖ δπθρῖ- 
ΡΎΔΡΒΟΒ Βαροὺ, ααἱ οὐΐϊδιη πὰπὸ ἰΐθη ἱπίθυ θ8 ϑρραγοπῦ 
αὰ8δ8 δὰ Αγαύαμι θχρ]θδπᾶάθπηη ἔθγθ οπηπΐηο οὐαὶ ΘΟα]06 
οοποοχᾶδηῦ ([, 118 ἴπ Ατγαίὶ ῬΒδθποῖα. ργοοθιαΐαχῃ τες ἴ, 
ἢ 1; ΕΓ 116 Ασα υἱῦα τς Τ, ἢ 4; ἢ. 131 Ασὐδαῦϊ ῬΏδθμομι. 
γν. 1---18). 

Υ 4. ψΜ(ὠναονψομοηβὶ8) οἱΐπι 196, πὰπὸ 142 (οξ Νίββ856), 
Οαίαϊ. Βὶϑϊοίι. (α68. ηι88. Ῥ. ΤΥ͂, ». 82, ατοάάᾶθοκ, Τρ βίοϊα 
ογξοα ἐμ Αγαϊὶ ῬΠαοηοηι. οἱ Τλοβθηι. ἃρ. Β.Ἐ]16, Π, Ρὑρ. 818 
-- 882) ομαγίδοθαβ (ὁπ. 28, 4 »« 16), 5. ΧΥ͂, 188 ζ01118 
οοπϑίαὺ (126---128. 188 ---188 5υπὺ γϑοῦδ); ἀαθπι ΟἸΪπὶ 
1ο. ϑδιαθαοιβ ΤΎΥΠΑΥ ΘΗ 515 θχαϊδ ({. 1 ἰπ πιρ, “Ἴοδη. ϑδιι- 
Ῥαοὶ ΤΊΣ ν:θηβ15; ἢ. 1285 “Ἴοδη. βϑιαραουβ 17). Ῥγδθῦου 
(ΕΑ 1---1287}) Τοβδηπὶβ Τχθύζαθ ρσυϑιηηδύϊοι ΑἸ]θροσῖαθ ἴπ 
Ἠοιαθύασι (οὗ, Ῥ. Μαίγδηρα, «Απθοδοία φγαθοα), θὰ οοπύϊποῦ 
ααϑθ ἴῃ οοὔϊοθ 1, ἴπθ886 δαποίαυϊμτβ, ὈΥϑθύθυυἶβθο Αὐϑῦϊ 
ΟΔΥΤΩΪΠΘ, 564 π᾿ ἰᾶθπι 50}|01118 Θδἄβθπι ταύϊοπθ αἰβροβιθϊβ 80 
αἰν 5185, αὰὰ ῬΒΔΘπομιθπα οὐ ΠΙοβθιηθα πη ΕἸογΘπἐϊπο οοᾶϊοθ. 



Ι. ΡῈ ΟΟΡΙΟΙΒΌΒ ΟΑΤΑΒΤΕΒΙΒΜΟΒΌΜ. ΥΠ 

Ἑχοογρία ἰδαύαμη οχ 1106110 Οὐδίαβίθυιβυγοστιπι ὑγδᾶϊίο 

οοπὐποῦ ἸΙΌΘΥ τηϑηϑουρύαβ: 
ὅδ. γὶμαοθοηοηδὶβ 841 ἃρυᾷ Νοϑβϑβϑιίαχα (ο. 1. 10.), 121 

8Ρ. ᾿ιδιαθθοΐατη ((ὐγηηθηί. ἀ6 αἰιριιδίῖ88. Βεδιϊοῦι. Οα65.} ἃ 
Ὑγὀϑύθιταθϑμμο 51010 55. βἰρηϊβοαία5 (οἴ. ατοἀαοοκίπι, ο. 1.) 
ομαγίβοθαβ (οπι. 1ὅ »« 11), 5. ΧΥ͂, 48 [01115 οοπβίαί. ἘΕἰχ 
ἱπᾶϊοθ ρσύᾶθοο ἴῃ ἢ 7᾽ οχαγαΐο 8118 οὐϊδιη ἴῃ μοὺ οοαϊοθ 
αποπᾶδπι βογὶρύδ 6880 υἱάθηίαν (Ἐρωτήσεις ιβ΄ καρδιναλίου 
τῆς λωρίνης κθ΄ κλαυδίου" καὶ ἀνταποκρίσεις πρὸς ταύτας 
Ἑλλήνων οἵ. οοἂ. Βίοοατα. 7 [ϑιέιιαὶ ἐέαϊ. ΤΙ, 411 3ᾳ. 6107). 
Ναπο δαΐθῃι ργδοίοσς ((. 48) ρὶρτϑιηγιδύα αα88 δαϊαϊ δέκ. 
ἐίαϊ. Ὑ 518 5αᾳ., Ἐπ ρ 415 ἔγασπιοπίαπι 968 (Ν 5), οχ ατο- 
ΘΟΥΪ Ναξίδησθηὶ ([. 447) οδυπαϊ πὶ ϑχοθγρία οὐ ({. 417) 
ἐγαρτηθαύατα αποᾶάδιη τηθἐγοϊορίοαμι (1π Ηα]  βομΐο πὸπ ἴπ- 
γϑηΐ), Ατδὺϊ οχβίδπί Ῥμδθποιαθπὰ ( 1 ---48}) ἴπ ἀπᾶ8 ρᾶγίθϑ 
αϊνίβα (ἔ. 29) τέλος τῶν ἀντικαταδύσεων καὶ συνανατολῶν ΙΖ 
ἀρχὴ τῶν διοσημειῶν (8510)}), 51 05518 πύου] ΘΔ. ΡῈ ϑὗ Β0}01115 
τρί: 8}}0 08 διαἸθούϊθ, αἀᾶ Θχουρὶϊβ οοπϑύδηὐ (ὐδἰαϑίθυ!β- 
πόσα ἃ Οτοαάθοκίο ρῥυϊπηατα οἰ 5. (οοα. 5{θ]]άγατα ἴπ- 
ἄϊοθ5 οχ ὕδβδβυθγβυηϊβ χγϑίθυυ, ἔθ ]85 τᾶγὸ σοιαρι]αὺ 685- 
αὰ8 οοπίγϑμιῦ, 88 ἱπ οδαἀϊθίοπθ αἰ] ρθη ϊββίσηθ δᾶποίανυ!) 
οὐ ἴῃ ΡΥ 18. 5οΒο οσση Μαχίὶ Ρ]απαᾶαθ 'ἴῃΏ Αταύθμα 
(οἴ, οοᾶ. Τ8αγ. 28, 44). 

Ἐχοογρύα οχ (δ δϑίθυ βτη ΟΥΤ ΟΡΘΙΘ, 564 6Χχ 8110 δίατιθ 
δαϊίο 1106110, οοπυϊποῦ 1106. τη αβουρίαϑ: 

6. γοΤροίνιΒ Μαγοϊδπυβ 444 (οἴ, ΜΌΓΘΙΙΙ, Βιἰδιϊοίϊι. για- 
φιϑογ. ΟΥ̓. Θὲ ἴαί. 1, 808) ομαγίαδοθαβ, ἔοττηϑθ οοίδυβθ, 
8. ΧΥ͂, αἀὐθηὴ Π05 51010 Βὸ βιρῃιδοδιηθβ. Ῥυγδθίθυ. Οραβου]α 
δια στατηγηδύϊοδιαη οὐ στηθίογίοδτα ρουὐϊπθηΐδ, δ᾽αὰα ῬΙΠ ΔΙῚ 
φαγταῖπδ, (ΟἸγπιρίοα, ποππὰ}]ὰ Ῥγίμῖοα), δχοουρία θχβίδηὺ 
(Εἰ 109---111) βοἄθοϊμι: (ἃ 109) 1. {περὶ τοῦ Ἰχϑύος), 
2. {(πδερὶ τοῦ Θυτηρίου, 8. {πδερὶ τοῦ Κενταύρου, 4. {πδερὶ 
τοῦ Ὕδρου ἐφ’ ᾧ Κρατὴρ καὶ Κόραξ, ((. 1097) ὅ. {πδερὶ 
τοῦ Προκυνός, 0. {πδερὶ τῶν Ὄνων καὶ τῆς Φάτνης, 
1. {περὶ τοῦ Προτρυγητῆρος καὶ τοῦ Πλοκάμου Βερενίκης), 
8. {πδερὶ τοῦ Κυνός, (ἴ. 1105 9. {πδερὶ τοῦ 4ελτωτοῦ, 
10. {(πδ)ερὶ Ἰχϑύων, 11. {πδερὶ τοῦ Περσέως, ({. 110 
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ὙΙΠ 11. ΒΕ ἈΕΕΙΝΙΤΑΤΕ ΟΟΡΙΟΌΜ ΟΑΤΑΞΤΕΒΙΒΜΟΕΌΜ, 

12. (πδερὶ τῆς «Μύρας, 18. {(πδερὶ τοῦ Ὄρνιϑος, 14. {πδερὲ 
τοῦ Στεφάνου, ([.111}) 18. {πδερὶ τοῦ Ὀφιούχου, 1θ. (πδερὲ 
τοῦ Βοώτου τοῦ καὶ ᾿ἀρχτοφύλακος, ἀτὰρ οἠηηΐα, δ Οδία- 
Βθυ 8Π108, βθρύϊαο ἔογίαββθ ϑχοθρίο, τϑίδσπιπίασ. Τυὶα θχ- 
ἐγθιαδ, οαϊαϊῦ Μογθ] 5 (1. 6.), οϑύθσαω πᾶπὸ ρυϊσαθτα δἀπηζαν. 

Νϑαιθ 51:61 ργϑοίθγθδια ἀοοιϊββισηατη σίγαση Οτλοη- 
ἐπι 'ἰπ ΒΙ ]οίμθοα Οδᾶοχαὶ οοἄϊοθιι (444) τϑοθη ἰββι τα πὶ 
(5. ΧΥΙΠ) ἱπυθηΐββθ, αὔθ (Βι, 118---180) Δρορταρμυτα 
οοἄϊοῖὶΒ Ο δἀβυτθατθ πὸπ ἀσυλίαν (1158. σγοο8 οἷο. 11, 
Ρ. 864). 

Οαραὺ 11]. 

ὯὮΘ εὐβηϊαῖθ οοάἀϊοαστα Οαἰαβυθι ΒΙΠΟΣΌΤ,Ω. 

8) Οὐαϊοο5 1, οἱ Κ᾽ ἱμίογ 86 οομιραγαϊ,. --- Ἔχ Ἰδοαπῖϑ 
απ88 ἴῃ οοἄϊοθ Υ ἱπγθπίαπίαγ (ξχατέρῳ ποδὶ α΄, ὑπὸ τὸν 
ἀριστερὸν πόδα α΄ οᾶρ. 10, Ρ. 18 1. 11; ἄκρας χειρὸς α΄, 
ἐπὶ μέσου τοῦ ἱππείου στήϑους α΄ ὁδΡ. 40, Ρ. 46 1]. 9---10) 
ΠΘαὰΘ ἴπ 1, δαἀποίδηξαν, οοἀϊοθιη ΠΤ, ὁχ ἡ π.}]0 τηοᾶο 6880 
ἀοβοσιρύαχη ᾿που] θη ἰββίπηθ ἀρραγοὺ; δὖ ρούϊιβ  οχ 1, ἀθ- 
βουϊρύπαμη ΘΟΙΡ] ΣΙ θ5 ΔΥρΌΘηἐ 8 ΘΟ ρσοθαῦαγ. Οοαϊοθ 
Θμΐμπὶ 1, ἱπϑρθοΐο ᾿ἰργαυ οοαϊοῖὶβ Ὑ Οὐὰ]ο8 80 α΄ δᾶ α΄ 
ἴπ Ἰίπθα βαθροβιία θχαγζϑίο ἀποριιβ 10018, 408 ΠῸΠΟ τη6- 
ΤΩΟΥΔΥΪΠΊΌΒ, ἈΡΌΘΙΤΆΒ56, 1460 ΠΟΠΠ.]]08 5061] 8 Ὸ Πη ΠῸΙΠΠΘΙῸΒ 
ΟἸΆΙ515580. ἀροχίθ ραϊθῦ; ἱπ οοαϊοθ Υ̓ οἂἀρυὺ 2:1 ἐἰὰ]0 
Οδγθύ, ααἱ οχϑίαὺ ἴῃ 1, 864 τηϑπὰ δἸΐθσα πἷρτοὸ δἰγϑιαθηΐο 
Θχαγδίθβ, ἰΐθπιὶ ἰῃ Υ ἰἰξα]αβ. οδρὶ 8 8᾽ οϑὺ διράκτοντος, ἱπ 
1, δεράκτοντος, ἀπᾶθ τιᾶπὰ δἰίθγα ᾿ἰξέθγαμι ᾧ ἰηΐου ὃ οὗ ρ 
ἀδ]θέδηη. οὖ γαϑάσγϑηη ἔϑοίδηι 6586 Ομ οἰ πλ8:; ἴῃ Υ ἀθπϊαὰθ 
δελτωτοῦ οχ δελτωτοὺ τωϑῆὰ ρῥγίπια ἰπ 1, βουὶρίο, αυοᾶ 
ΤΉΔΠΠ8 ΑἸΐογα ἴῃ δελτωτοῦ τησίαυϊῦ, Τηϑημ8580 ΘΘη860. [,60- 
ἰΐοπθ8 δαΐθμη αὐἰγαβαιιθ ΟΟαἸΟ15 ἔδυ οὐπηΐπο οοπβθηὐαπΐ, 
ΟΠ ΥΕΙῸ ἱπίθυ 860 αἰβοσθρρδηῦ ὃχ ΠἸΡΥΑΥ οοαϊοὶβ  ἱπι- 
Ρουια δἴαπθθ ἱτηργυδορηξία, οΟΥἹρίπθηὶ ἔθγθ οχημὶηο ἀποααῦ. 
᾿μαυᾶδθο ἐδηΐαμι: 

καὶ τιμήϑη ν». 3 1. 11; ὥτε ἰἴν. 1. 15; οὗτος Ρ. 8 
1. 12: ὦ γΡ. 9 1. 1δ; σχηματίξουσινν Ρ». 12 1. 8: ὠγκήϑη- 



Π. 0ΒῈ ΔΕΕΙΝΙΤΑΤΕ ΟΟΡΙΟΌΜ ΟΑΤΑΒΤΕΒΙΒΜΟΕΌΜ. ΙΧ 

σταν Ρ. 14 1. ὅ; μένησιν Ρ. 17 1. 4; κατασκευάξοντος 10. 
1. 22. ὑπ᾽ ἐναντία Ρ., 18 1. 17; τὸν Ρ. 28 1. 9: ἀδάμαν- 
δὸς Ῥ. 2ὅ 1. 18; ἕξ ἧς ν». 27 ι 11 (ροβὺ Μαϊῖαν); πρση- 
γόρευσεν Ῥ. 29 Ἰ. 10---11: οὗτον γ᾿. 80 1. ὅτι ; ἑκατέρων 
Ρ. 82 1. 28 (ροβὺ μηνξλουὶ, ἐφ᾽; Β θΩΝ Ρ. 38 1. 9; κόλ- 
χον Ὁ. 88 1]. 18. 17; ἔπρατον τ. 84 1. 17; ὑπὲρ μεγέϑης 
Ῥ. 86 1. 16; ξζώω Ρ. 80 1]. δ; ἐκρύπτων τὸ Ρ. 817 1. ὃ; καὶ 
Ὀ18 γϑροϑἐϊξαπι ρ. 88 1. 8;: χαὶ ληϑοῦς ἰρ. 1. 20; εἶνα 
Ῥ. 40 1. 1; τοιούτους 10. 1. 9: παράδεικμα ρΡ. 41 1. 11; 
ἔχει οτη. Ρ. 42 1. 20; ἐν ἀργοῦς Ρ. 47 1. ὅ; ἱκανὸ Ρ. 48 
1. 9: προκύω Ῥ. ὅ0 1. 16; ἕως φόρον Ρ. δὅ1 οὗ, δαπού. 18; 
στίλπων Ῥ. ὅ1 1. 14 (οχϑίαπῦ δαΐθπι ἴῃ Υ Ἰθούϊοπθϑ δοοθπ- 
ἀρὰ οαγθηΐθβ: ἀρτεμιδὸς ᾿. 22 1. 1ὅ; διακομισας Ρ. 28 
1. θ; ὧραν Ρ. 27]. 17; κερκου Ρ. ϑῦ ᾿1 ὃ; φυλαξ ν. 89 
᾽ 11, ῥυγχου νΡ. 44 1. 8 δἴο.). 

Εχ Ἰθούϊοπθ οοάϊοὶβ 1, γόνατος Ρ. 15 1]. 14, απδ οὐ 
γάγατος Ἰορὶ ροΐοϑὺ, γάγατος ἀπχὶὺ Ὗ; οὗ 8111 ἰπ 00 τηᾶπα 
βουϊρίο ᾿πϑαῃὺ Ἰοοὶ, αὐἱθὰβ Θχθιρ]αμι ααϑ8πὶ ἀρ ΘΗ ἸΒΒΊΤΩΘ 
ὀσχϑοσίρύαμι δρραγοὺ (ὅτε, 1{ογα οχίγθιηδ ἴῃ αἰτοαὰθ οοαΐοθ 
ῃ Ῥούϊι8 αὐϑηὴ ε ἸθρῚ ροίοϑὺ [Ὁ. 4 1. 16]; αὐξηϑείς, Ιἰὐίογα, 
Βθουπᾶδ ἡ ρούϊιβ αυϑι υ Ἰ6ρΡῚ ροΐοβὺ 'π οοαϊοθ ,, ἀηξηϑείς 
Ῥυϑοθοῦ Υ [ρ. 16 1. 21]; ὥἅφασιν [ρ. 48 1. 1] ἄπο γοῖρᾶ ἴῃ 
πἰγοαὰθ οοᾶϊοθ ααδϑὶ οοπίπποίδ): Ιοο0 δαΐθπι αποᾶδηι 
πἰθγατιθ οοθχ τᾶϑασαπι Βαρὺ απϑπὶ ἰπ ΟΥ̓ οχ 1, {γ818]8- 

ἴδια μαπᾶ ἀπθ1θ ορίποῦ [βὲ}, βεῖ, Ρ. 11 1.2 οὗ δᾶποὶ.]. 
Ηοο ργϑοίβυθϑ το πμθ0 ᾿ἸΡΥΔΥΪαγη ΟΟα]οἷ58. Υ ραᾶγαπι αΠ]ρθη- 
ἰθ 1, ταὶ πἶτηθ δοοιγϑίαμηι [1556 8586 1551 06 16 5686 ΘΙΠΘΠ 8.586, 
αποα ΥΑΒΌΣΙ5. οὖ 1{ΥῚ5 Ῥδββίτη 86 ἔγθαθηίου 1η]α 8 Θ0πι- 
Ῥχγοθαύασ. Ααἀποίαθο ἰαπύατα ἐϊξαϊοβ: ἡνιόυχου, υ ῥυϊπιῦχα 

ἴπ αὐ. ρ. 16 1. 4; κύγου ρΡ. 80 1. 30; ϑυτηρίου, τ 6Χ 
ΟΟΥΥ. ΟΣ ϑ' Ρ. 44 1]. 10; δίᾳιρ Ἰϑούϊζοπθβ: τὸν, ν ἱπ 11. 
Ρ. 4 1. 22; ροβὺ ἐκ: τοῦ ἰπ 11. Ρ. Θ 1]. 9: λέγων ν». 8]. 4; 

ἴσχην, ἣν ἴπ 11ὐ., οοτ. ὑν Ῥ. 9 1. 9: πολέμον Ρ. 121. ὃ; 
διΐθ ἀμαυρόν: ἀμ ἰπ 110. ». 12 1. 1ὅ; παρ᾽ ἦν, ν βαβδῖρπα- 
ἴπχα, ἷπ 1ἰἰ. Ρ. 14 1. 10; ἀποβάκετης. Ἐπ ὐΐογαθ ἴῃ 11. 
οὖ βαϊδδισπαίδθ ῥ. 17 1. 4; βελλοεροφόντου, ο Ῥυϊπηαπη 11Π60]8, 
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ὑγαηβυθῦθα ἴῃ 1ἰδ. Ρ. 22 1. θ; ἐστὶν ρΡ. 22 1. 18: δια, ἴπ 
ἢπθ ἢ. 1398", οὐ ροϑβὺ 1υὐΐθγϑπι οχίγθυλϑηα, ᾿πἰζϊατα ᾿Ἰθγϑθ 1 
(ποι ὁ αὖ ργαθροὺ Μαιίμίδθαβ), ἰαἰᾶῶο ἔ 139 ΠΙΡγαυῖτβ 
γϑρϑῦμῦ οὖ οομιρονιὺ διαλλάσσων Ρ. 238 1. 2; φόρκου“ 
σιν, ὁ δἰΐογαμι Βα βιστιϑύπμη οὗ 11π601]8. ὑγϑηβυθῦβα ἴῃ 11. 
Ῥ. 25 1. 19; ἀτλαντηρίονδων, ον Ἰἴπθα ὑγάπβΥθγβα ἱπ [ἰὖ. 

Ῥ. 28 1. 9: ἐϑτέϑη, 8. Ῥυϊτηστα ἴῃ 1. Ρ. 80 1. ὃ: νέμεσῆν, 
ἢ ἴὰ 11. Ρ. 811. 11; λέγειν [εἰν ἴπ 11{.] ουσι Ρ. 82,11: γαν- 
νῃυμηδην, ἡ Βα διρπδίατα Θὗ 11Π60]8 ἐγαπϑυθῦβα ἴῃ 110. 52,11 --- 

12; οὗτους, υ α]ύ. ἴπ 110. ». 38 1. 18; χολ ἴπ 11. 10. Ἔα Ὁ 
ον ἴῃ 11ὖ., οοΥτ. -οὺς Ρ. 84, 1; νάξον ἴῃ 110. 54ᾳΓ. νάξον 
Ῥ. 386, 11; ροϑὺ τὴν: δὲ 15 1ὖ. ρ». 38, 18: τῶν, ἴῃ 11. 
10. 18; ροϑὺ δὲ: σι ἰπ 110. 10., 28; νηρηίσιν ν οχίγθχῃ. 5Β8Ὀ- 
βἰσπδύίασα Ρ. 42, 8; αὐτὸν, ν ἴἰπ [1ὖ. 1ν., 4; ϑυϑτήριον, 

Ἅ αἰίοσαιμι πὶ 110. ἡ. 46, 17. τοῦτο [1 ἴῃ τϑϑ., ξογίβββθ 
ϑοσθηΐαβ δηΐθα Οἰγουῆθχαβ, ροβίθα πιαίαίαβ, ᾿ηβοῦΐο 
Ῥ. 49, 160; ἀναϑτεϑῆναι, 8 ἴα 11. Ρ. 60, οἵ, ἄπ. 8; φαΐί- 

γομυῖ, ὖ ἰπ Π, ῥ. ὅ1, 8; στίλ[β]ων, [1 ἴῃ γᾶϑ8., β ὁχ οοῦγ. 
6Χ π᾿ Ρ. ὅ1, 18. 

Οθύθσγαμαι ΠΡ γαυϊα85 θϑᾶθμλ ἱπύουραποίϊομθ θϑαθιηααθ τᾶ- 
ἰϊοηθ αὰἃ ΠΟΙΠΘΙῚ 506] ]υατη Ἰἰηθ0]8, γ8] ὑγϑηβυθῦϑᾶ Ὑ6] 
αἰγθοία βιρηποδηίαγ, 11546π0| ἀθηϊαθ ΘΟΙΏΡΘΠα1 15 Ρ8]8θ0- 
ΘΥΔΡΏΙΟΙΒ αἴαθ 1, 888 οϑῦ. 

Ὀ) Οὐοᾶϊοοθ 1, οἐ Ο ἐρμίουγ 86 οοηιραγαίϊὶ. ---- Οαἰαβίθυίβιηὶ 
ἴῃ οΟαἸο09 1, {λζα]ατα, ααοὸ Μ' οὗ Ὁ οαγϑηῦ, 'ἰπ οδριύδ 1 ---4 2 
ἀϑαὰθ δὰ γϑῦρα τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἄστρα κ. τ. λ. Ρ. 51 
1. 1 οχ βαθβουρίϊζομθ βαιηαπὺ δᾷ νυ. 1---ἀδὺ Ῥμδθπο- 
ΤηΘ ΠΟΥΆΠπι δαϊθοία (οἴ, οοἄϊοὶθ ἀθβουρύϊοπθπι ααϑπὶ ΒΌρΥ8, 
ἀθαϊπηα8); ἐξα} δαΐθμπι βἰπραϊοσαμι οαρίξαπι ἴῃ 1, πθαὰθ 
οὰμπὶ Μ, πραὰθ οὐτὰ Ὁ, πραὰθ οὑπὶ ᾿ὸ, πθαὰθ οὰπὶ οδίδᾶ- 
Ἰορὶβ ορϑυὶβ σϑπαϊπὶ ρβθαδοογαίοβίμθηϊοὶ (οἴ, Μδ888, Αγαίθα, 
ΡΡ. 3171 --- 882) οοπβϑῃίί πὲ. Ῥσατα οπΐτῃ 1, οὐ Ηὶ γὙ6] τηϑχῖτηθ 
ΒδπαΪπΠΟΒ, αὐο8 ᾿ἰίύογα ἃ Βιρηϊῆοο, ἔθγθ Οὔπῖπὸ ὈΥΔΘΟθηΐ: 

1: αἰγόκερως [27] τι ἃ; ὀιστοῦ [29] τι ἃ; ποταμοῦ 
[817] τα ἃ; ϑυτηρίου [89] τ ἃ οὗ. ΒΕ; κενταύρου [40] οἴ, 
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ἃ (Κένταυρος ἐφ᾽ ᾧ Θηρίον); ὕδρος ἐν ὦ Κρατζὴρ καὶ Κό- 
ραξ) [41] τα ἃ (ρτοὸ ἐν: ἐφ᾽) οἵ. Β; Β;: περὶ τοῦ ὄονιϑος 

[25] ΞΞ ἃ, 
Μ οὐ Ο, ααἱ ἱπύρυ 80 88.015 βαίζβατπιθ οοποογάδῃὐ, ποη- 

ὨῸ]105 οχατὑἐαπύ: 
Ι, οὐα. ἐϊξαϊαπι οαρὶ 8 27', ἀαθμι τηϑπὰβ δ]ΐθσα, αὖ 

ΟΟΙΠΙΠΘΙΔΟΥΔΥΪΠΑΙ5, ΒΌΡΡΙουῦ: Ο {ἀὐα]ο8 οδριύαμα 84. 86. 
42. 48. 44. Μ {ἰϊξαϊαπὶ οδριϊ5 42: ῥγϑθίογθα ἱπ {{8}18 
δἰ ρτποδπαϊβ Μ' οαϑὰ αὐϊῦαγ ποταϊπϑέϊγο; 1, σϑηθῦγο ργϑθίθυ 
ἧπ σϑρὶθθυ8 30 (τιᾶπὰβ ῥτῖπα). 27 (Ἰωϑηῦβ 8]{678). 
88. 41. 42 ὕϊ οχϑύαὺ πουηϊπαύγυιβ, 48 Ὁ] οϑὺ δοουβᾶ- 
ἄναβ; Ο ροποίϊνγο 'ἰπ οᾶρρ. 8---Φ22., ποηηϊπδίνγο 1---ὥ2, 
28---87. 81--41; 

8]105 δὰ οχ ἔδθα]δ: πάν [27] ΜΟ; ἠριδανός [37] 
ΜΟ; νέκταρ [39] ΜΟ; χείρων [40] ΜΟ; δα πο 58[πθ 
ΘΙΤΟΙΘ 6Χχ ἰπῖύϊο οδρ᾿ 8: τόξον [29] ΝῸΟ (ἢ. Ατδίϊ νυ. 811 
--812 Ὀιστός .... ἄτερ τόξου), ἀποαπί. 1, δαύθπι Θοτα- 
ῬΙΌΣΙο8Β αὐδοᾶδηη ποπλῖπϑ 5{6]] Δ τὴ ΤηΔΥΡΊΠΆ118, Ὀχϑθθοί, 
αὐδθ Ὁ ῥγούϑιιβ αὐϑϑὶ οὐ υϊῦύ, (Οδύθγιιη Ἰθούϊομθβ οοαὶ- 
οὕτα 1, οὐ Ο ἰπέθσ 86 παβαῦδηῃ, αὖ ᾿ηΐγα 8015 δου τηϑῃϊ- 
ἔοβύσσα, ἰδ, ἀἰβογθραηύ, αὖ ὃχσ αἰγθῦβο διομθῦρο Τ8ΠΔΥΘ 
υἱάθαηΐαν. ΤϑΟΠϑηι απϑη ἰπ Ὁ ᾿ηγθηϊηηὰ8 (ἐπὶ τοῦ ἀρι- 
στεροῦ ἀγκῶνος α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ λαμπρὸν α΄ ν. 21, 
12---18) οχ 1 γΑΥΙΪ ΘΥΤΌΤΘ ἢυιχῖθβθ μαπᾶ αἰΗ6116 οϑὺ 1π- 
61] σθτθ; 1116 ομῖτα ἃ λαμπρὸν α΄ (!. 12) δᾶ οδᾶθπι γϑυῦδ, 
ῬΔΏ]1Ο ροβὺ θχαγαία (1. 18) ἐγαηβιῖδ; σϑῦρα δαΐθμι 4086 'π 
Ο βουρία Ἰορίταυβ: ἐπὶ τῆς δευτέρας καμπῆς ς΄ λαμπρὸν 
δὲ ἕνα ἔσχατον ροβὺ ἔσχατον Ῥ. 49 1. 2 πραὰθ 'ἰπ 1, 6χ- 
βἰδηΐ, 6ΧχΧ ΠΌΙΠΘΥ͂Β 4] ργδθοοάπηῦ τορουὑα βαπύ. 

6) Ορᾶοῳ ΜΙ οἰν 1, οἱ Ο οοηιραγαΐμδ. ---- Ἐΐπ ἐλ ]15, 
ΟΧ ἰπ10}18 ΒΙΠΟΌΪ]ΟΣΤ ΤΩ οδριδατα δία οχίγθιηϊ οδρὶ 8 οχ 
1πἰῦϊο 80 ἤπθ 80 [τἸυίϊο Ἰδυᾶδίϊβ οοαϊοοπι Μ, απ 6 ΠΟῸΠ 
σἱάϊτηβ, δ οοἄϊοοῃ Ὁ ρθῃηϊΐαβ δοοθᾶθσθ δάβυγηδιητβ. 
Ῥγαθίθγθα οοάϊδοιῃ Μ' ῥϑυγὶ 6586 ταοχηθηὐὶ Ἰδοὰη8 (καλοῦν- 
ται δέ τινες --- ἱστορία αὕτη Ὁ. 13 1]. 21 ---28;. ὁ ἐπὶ Ρ. Τ 
1. ἃ; τῆς ν». 20 1. 4) οὐ ογτουίθυβ (δ ἐλύα!απι οδρ (18 9] 
γϑυρῦχα ἀρκτικοῦ, αὐοα 5'π6 ἀθθῖο ἀρχτούρου ταοδίϊαθπᾶάππι 
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οϑὺ οὐ ἴῃ οοᾶ. 1, ἴῃ τηϑύρῖηθ δαϊθοΐαμῃ νἱάθέαν, 58015. 1π- 
οοπμϑιάογαίθ ὑγϑηβιδίασα οὖ ἴῃ ἀρκχτικὴ ταὰίαίατη ᾿ΠΥΘΠΙΤΊΤΒ: 
τρίπους Ῥ. 13 1. 12: τούτω ρΡ. 16 1]. ὅ: τέταται Ρ. 19 1.9; 
ἤλλην ν. 38 1. θ; ἱστόρηται Ρ. 26 1. 12) 84 Ἰἰργατῖο 1ἴπ- 
ἀποῦβ οοπβγγηδίαγῦ, Ἰσϊαυγϊα8 δαΐθιῃ, ααἱ οοαϊοθη ΟΌΠῚ 
Θἀϊἐοπθ 8]θαπα οοπέα]ῦ, πᾶ60 δηϊταθαγοσχεῦ: “ἼΔοτὶ Μβίαϑ 
οὐ ΠΏΡΥΘΒ818 Ρ]8Π6 ἰπίθυ 86 οοῃρυαηῦ, Π181 αποα 506118- 
Υὰπη Οὐϊβα 6 5᾽ἀΘΥ 8 ΒΌμητηᾶ ΤΆΓΙᾺΒ ἴθ 1110 Βα πΘού αΥ, 
1ἃ γοσοὸ οατῃ Βὺ, Νίβίδ ρ]θσασαατθ 8 ᾿ΡΥΘβ88 Ὑ6] ΘΧΘΙΩΡ]ΔΤῚΒ 
γἱΐῖο, γὙ6] θχβουϊρύουὶβ ο]ρα ἀἰβδι οὐ), ποβ 14 ργοΐθοίο, αὖ 
Ῥοβίθα 88.185 οσὶὺ ρϑυβρι σα θστη, ἃ 8160 ἔθυθ οὐληῖπο Ἐ8]]18- 
πϑγη Θαϊ]οηθπὶ Θχβουιρύδπι 6886, Β6]] πὶ 8 θη ΒῈΠΊΤΊΔΙη 
ΘΟΘ]Ο18. 581 βθ]] τι πὶ ΘΟΙΙΡ] Υ165 ΘΙΩΘΠ 8586 ΘΙ ΆΒΑ.Θ 1Π80050- 
Ἰαΐα8 δηποία ϊομθβ (ἀϑ]θΌτη ΟἾΔ 51580. ΠἸΟΠΘΙΏΙΒ. 

ἃ) Οὐαϊοο8 1, οἱ 8' ἐμίου. 86 οομηραγαῖίϊ. ---- Οοἄίοθια 8 
ααὺ οχ ΟΟΟΙΟΙ5 1) ΘΧΘΙΏΡ]ΔΥ, δῦ οχ ΟΟα]08 ΘΟ61Ο1 1, δἢη]ὶ, 
Υγ6] ρούϊιϑ οχ 1, οἵηπῖπο (δ δβίθυ βηιοστη θχοουρίδ 5.10- 
8586 γ6] ἰπθ Ἰπου]θη  ἰββιηθ δρραγοὺ αὐοᾶ 5 80 1, ρϑύαπι 
αἰββοιίιδ, ἱππηο ἰπ 1, ἡ δὲ κεφαλὴ η᾿ δ᾽ ὥρπη ν. 26 1. 18, 
Ῥϑθπθ αὖ ἰπ 5 ἡ δὲ κεφαλὴ η᾽ καὶ ἅρπη ἱπνοπίηθβ. Ουοᾶ 
81 δα ΐθηι ὃ. ΠΟΠΠῸ]]85 ργϑθυθαὺ Ἰθούϊομθ8 Θπιθπἀδίϊουο8. 115 
ἃ οοὐϊοθ 1, 8]]8ἐ185, Βοβο]δβίαθ, αἱ δ᾽ ααδηᾶο (Οὐδ αβίθυ!β- 
ΤΩΟΥΌΤη ἰδχύθμι ρθυιητύαν δ, ὑχ]θυΘπ 88 6886. 66Π860. 

86) Οὐάοχ Τὰ οὐθνι οοἰογὶβ οοηιραγαίιι8. --- Ἑχοογρίδ, ΘΟ ]66 
ΒΕ βοιγαίΐαβδ. οχ (ἰδβίθυιβυϊθ ΔΙΡΙἸΟΥ 8 58 ΘΡΊΒ5:1ὴ 06 86 
ῬΙΘΠΙΟΥΡΙΒ Ἰηϑη8856, δίααθ 115 γὙ8]46 58: 1}}}}0 8 α058 Κ0Βο- 
Ἰἰαβίαδβ Β(δβι !θθ 818) οὐ Ῥ(δυιβίπι8) ἱπ θυτηδηϊοὶ Αγδΐθα 
ΘΟΙΩΡΙγοσιιπῦ, ἃροστίθ ραίού. Ηοο ἰδίηθῃ οδραῦ 6χ 8110 
ΕΌγο δία (δἰ δβύθυβη}15 βαστηρύαπι 6586. 6Θη860: 

(1) «Περὶ τοῦ Προτρυγητῆρος καὶ τοῦ Πλοκάμου 
Βερενίκης). 

(«Ἐδν τῷ δεξιῷ ὥμῳ τῆς Παρϑένου κεῖται ἀστὴρ λαμ- 
πρὸς καλούμενος Προτρυγητήρ᾽ πρὸ γὰρ τῆς τοῦ τρυγητοῦ 

1--- ἐϊδα]ατη Ομ. οοα., ΒΌΡΡΙΘΥΙ 8--4 Ἔν τῷ δεξιῷ --- 
Προτρυγητήρ οἵ. Οδἰαδῦ. ολΡ. 9 Ῥ. 12. 1]. 11--- 12 484. πρὸ 
γὰρ --- προανατέλλει οἵ. οι. δὰ Ατγαΐ. ν. 187; προανατέλει οοα, 
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ὥρας ὀλίγον προανατέλλει᾽ καὶ πλησίον αὐτοῦ εἰσιν ἕτεροι 
ε΄ ἀστέρες καλοί᾽ εἷς μὲν πρὸ ποδῶν αὐτῆς, εἷς δὲ ὑπὸ 
τοὺς ὦμους, εἷς δὲ κάτω τῆς ὀσφύος, ἕτερος δὲ μεταξὺ τῆς 
οὐρᾶς καὶ τῶν ὀπισϑίων γονάτων τῆς ᾿ἄρκτου τῆς μεγάλης" 
ἜΠΗ εἰσὶ τοίνυν οὗτοι ἀστέρες ἀκατονόμαστοι ε΄" καὶ οὐκ 
ἐπί τινι εἰδώλῳ κείμενοι. Κόνων δὲ ὃ μαϑηματικὸς ἤτο- 
λεμαίῳ χαριζόμενος Βερενίκης πλόκαμον ἐξ αὐτῶν κατηστέ- 
ρηκεν᾽ ἦν γὰρ ἡ Βερενίκη «Αἰγυπτία γυνὴ τοῦ Πτολεμαίου 
τοῦ πρώτου. ᾿ 

θ ἕξ οοἄ., ε΄ ΟΟΥΤ. ΘΧ ΠΌΙΩΘΙΟ αἱ ᾿πἴγα (9) ΒΟ 9 18- 
οὐπδθ βίσθυμη ροβὰϊ, ἀθθδὺ θῃΐπὶ ἀμᾷ 8606]]8 11 πλόκαμοι 
οοα,; ἀθ σοι ΒΘΥΘΏΪΟΘΒ δπϊτηϑαγθυθτηυβ δρυᾶ Οδἰαβῦ. βαρύθιι 
Θᾶτα 8061}18 οοηβύδστθ ΟὈΒΟυΣΙΒ οὗ ἰαχία οδυᾶδμι [ΘΟ 18 βιζδπὶ 
6888 (οΔΡ. 12 ν. 16 1]. 154.) 

Θυδθ οὐμ ἰΐα 5ἰπὺ 1810 510}18. 851: Χ τ ορὰβ 1π1010 
οοπροβύπμῃ (οἴ, Α. ΟἸνἱθυῖ, ὁ. 1.), Υ ξξαε διιρ!αΐα σϑοθπβίο, 
7 τὸ ἀτομβοίγραβ (δὐαβίθυ ϑ πο τ 181) ΘαἸζοΥΊιηι, μΟΟ 5 ΘΠ] Π)8, 
οοὐϊουῆι ααἱ ΠΟὈΪ5 ἱππούμθσαπῦ ῬΥΟΡΟΠΘΙΘ ΡΟΌ5886 ὙἹάθιηαγ: 

Χ 

Υ 
ΠΡΌΟΕΟΣΝ ὃ 



Ἐε. 

αὶ. φ- 

ϑολαιδ. 

Μαΐίδ. 

ΧΙ 11. ΟΥΑΔΜ ΒΑΤΙΟΝΕῈΜ ΒΕΟΌΤΙ ΒΙΝΤ ἘΘΙΤΟΒΕΒ. 

Οεραυὺ ΠΙ. 

ΘὕδΔηΙ ταὐϊοηθιῃ βϑουΐὶ βἰηῦ αὐ δῃὐθ ΠῸΒ 11 ΘΙΠΌτα 

οαϊάουϊηῦ ϑυσαατιθ θιιθηδυθυϊηῦ, αὰϑ ϑαΐθτῃ Π08 τ.8] 

ΒΙΓΑΤΙΒ. 

Αα βᾶθμι οοἄϊοὶβ Ὁ ρυΐτηυβ δαϊαϊὺ 1106] τὰ Το. Ἐ 6118, 
Οχοπίδθ ἃ. 1072, δηποίαιιοπιθαβ δαϊθοίβ, ααἱδὰβ ᾿πϑθυ 
οθέθσῶ πὸπ οπιηΐα αα80 Θιηθπᾶδγογαὺ οὐ 8118 (αποὶβ ἴπ- 
ΟἾπβα ᾿ἰβύι βαπὺ 'π ρυδθοῖβ) αἀὰ86 Βαρρίθνοσαὺ ἱπᾶϊοανυῖ. --- 
ἘΠ: ]οπϑῖὰ ῬυἹποῖρθι δ᾽᾽απϑηΐο θιηθηἀαύϊουθμι ᾿ὐθγαχα ΘΥα]- 
δανὶῦ ΤῊ. Οδ]θὰβ ἴπ οαϊθίομθ αἰίθσα “Ορυβουϊοσασα τυγίβο- 
Ἰορ. ῬΆγβῖο. οὐ οὐβὶο.᾽᾽Ὁ, Ατηβίθιδθάδηη ἃ. 1688, ἱπίθυρσο- 
ἰδύϊομθ Ἰδύϊπα δαϊθοίδ, 50 ΕἾ111 δππούδἐϊο μι θτ18 Ομ 8818. ---- 
Ποιπᾶθ 46 ἔδθυ]α δβίχοποιηΐϊοα ἀϊἰββουίαυύϊομθ οὐ ορὶβίοἹϑ 
ογϊίλοα, Ο. αν, ΗΘΥ ΠῚ Ῥγϑθιηβδὶβ 11 06]] τὰ Οαπὰ ΘΟΙΩΠΘη δΥΟ 
ἷπ Ἰυοθῖὰ οαϊαϊῦ 1ο. Οομγαᾶμβ βομδαθδομῖαβ, Οοὐξίηρδθ 
ἃ. 1198, αὐἱ “᾿ῥοχύμλτπι δὰ (δ]οὶ ϑαϊῥίοπθηῃ δχουθηᾶθπι 
ΘαταΥ ἢ; Ἰηθηᾶδ Θπΐπὶ οἷτιβ οοιτοχὶῦ, ροσρϑαοδ, ἱπηιπηαἰανῖῦ 
οὐ Ἰαθπδρα ἱπίθυργθύδϊοπθιαη οχ θᾶ θα ραν. --- Ῥοβίθϑ 
δαΐθιη Οδἰαδβίθυβηο8 6 ϑοβδαρδομίαπα οαϊίΐοπθ θχοιβϑὶῦ 
ΒΕ. Ο, Μαἰμίαθυβ, Ἐγδποοξασί δᾶ Μοθπαμι ἃ. 1817, “ποα 
ἰδῖαθη πορ]θοὺϊβ αὰδθ δα οοπϑίϊἐποπάδιῃ Ἰθοίϊοπθμι οὐ θαϊύου 
ρ8θ9 οὐ Ὁ. Ηθγπΐαβ ἰπ ργδϑίαθίοπθ θοπδθ ἔτιρὶβ Ρ]Θ αἰ ββίτηδ᾽ἢ 
δΐαπθ (οἴ. δπποίδίίομθθ) τποπαθιτιηῦ, [Ι΄ Ο08100 ϑαΐθπι 
ΔΕΪΤΩΒἀ ΘΥΒΙΟΠ ΤΩ 51Π0Ὲ}15 οδρὶ θ85 δαϊθούδγαμη, ααϊθυ8 
αα80 διηθηδαγοσαὺ αἀαδθαθθ 8111] οοπίθοθσϑηῦ δηποίδυϊ, 
Ἰοούϊομθβ ργούα]ὺ οοάϊοὶθ Υ ἴῃ ἀϑῦτη οἷὰβ 8. ΥἹΓῚΒ ἀοοὐὶβ 
Β. Κορϊνατο οὐ ἘΠΟΒΘη 6] 40 μδυᾶ ἀ]]ρσθηῦθυ οομ]αῦ!; ἀθ 
απο ὙΥ οβίβθυτηδημτιβ “Πθ8010 αὰ8, 46 οδιδ88᾽᾽ ᾿πααὶϊ “δᾶ ᾿ρϑάχῃ 
ἰοχύαμπι θιηθπαδηάθτη πὸὰ πι8ὰ8 οϑὺ Μαϊ ϊδο᾽. Τύθιαθαιθ 
ἙἘ.. ατοάοοκίαβ, Ηοβιηδηπαβ (Ποαϊοοη Β διίορΥ. γν. Ἐγαίοοί]ι.) 
ΤΩΒΡΤιΪ, ἱΠΊΤΩΟ 8] 067 Τ]ΘΙΟΥΒ 6580 τηοταθα δὶ οΟαϊοθτι Ὗ αΌ81η 
Ο οχιβυϊτηδγοιτιπῦ, ααἷᾶ, τὰὖὺὖ' ΤΩΘΙΠΟΥΔΥΪΤΩΤΙΒ, ΠῸΠ ΟἸΩΠΪ8, 
Ἐ611π8 δηποίαγιββδουῦ αὰ8 ᾿π οοᾶϊοθ Ὁ ἱηγθηϊββοῦ ᾿ρβθα Ὰθ 
σοταχητ ἐδ 5βθῦ. 



11, ΟἿΔΑΜ ΒΑΤΙΟΝῈΜ ΒΕΟΌΤΙ ΒΙΝΤ ΕΒΙΤΟΒΕΒ, ΧΥ 

Θαυϊπίαβ οαγανὶν οαἀϊθοποη Ἠδίτηδ, Ῥαυβὲ5 ἃ. 1821, Μαϊπια 
αΑὉἹ ποῆ, αὖ 6Χ 8ι:)Ρ}]15βίτηϑι ᾿πβου] ρ 0 η 0 ΘΟΒΛΟΘΥΘ ]1οϑὺ 
(γοβύουταδμπιιβ) “᾿Δράτου οἷο. 1,68 ῬΒόποτιαθπθβ ἃ᾽ ἀγαΐῃϑβ 
ἂθ 80165 ......ὅ 165 Οδὐαβιόγίβιηθβ ἀ᾽ Εἰγαϊοβίμθμο....... 
ἰγδαυϊίβ ΡΟΣ 18. ῬΥΘΙΏΪΘΥΘ [018 6ῃ ἔγϑηςδὶβ ΒΌΓ 165 ΤΏΒΠῈ- 
Βουϊ 8 ἀθ 16 Βι]]οὐμβδααθ ἅὰ Ἐοὶ᾽᾿, πουὶβ οοαϊοὶθα8. 888 
οϑὺ, 588 116 ]] πα 6 ϑομδαδομίϑπϑ, Θα: ]0Π6, ΠΟΠΠῈ]115 ούλδιῃ 
106015 ἄθργαναῦϊβ 80. οοΥγαρύϊ8, τϑρ θυ. 

βοχίαβ ρσϑθθυλ οαϊθοπθα ἀ. ὙΥ ϑβύθυσηϑηηβ ἴῃ Ἰ1ΡΥῸ Ἡγεδίογτι. 

αἱ ᾿᾿πβουθιαγ Μυϑογράφοι, Βτηυπδυῖραθ ἃ. 1848, ααἱ 
Θαιζοῦ π᾿ ΘΙ ϑη 18 51 ΠΟ 18 Δ 0Ὲ}18 οὖ Ἰθοῦϊ οὶ θ8 ΘΟΘ]Ο15 
Υ ἃ Μαϊμϊιαθο 8118015 ρυδϑοῖριᾳθ 88 θϑύ, ῥϑιοδβ ᾿ϑούϊομθϑ 
οΟα]ο18 Μ 80 [τ]αυίϊο ργοϊδίβϑ, οοαϊοὶβ αὶ οχ δαϊδοπθ παυᾶ 
Δβοιαΐα γοάάθοκι δαϊθοϊΐ, πθὸ ποῖ οομπϊθούαγαβ θὺ θη η- 
ἀδύϊομθβ υἱσόσγατα ἀοοίογαμα δχροβαϊί. 

Ὀοπΐαθθ Βορογύαβ, ααἱ 106] πὶ ααθῖλ ὨΔΌΘΙΩΠΒ 60 ]- Ἀοδετί. 
ἐοπιθῃ 6886 σθηβαϊύ ΟΡΘΓΒ οαϊαβάδτη διαρ]1οΥ8 (Καταστε- 
ρισμοῖ) 6ὁΧ Ορθγθ ᾳαοᾶδηη ρϑπαΐπο δια] 1ββίτηο (Κατάλογοι) 
ἀορσγοχαρύϊ, οαπὶ Οὐδὐαβύθυβπηοβ 856. ΟΡ δ᾽υαα δίᾳαθ δαϊ- 
ἕπτα τοϑυϊθαθσθ οοπαίαβ θϑϑοὺ (Βϑσο πὶ ἃ. 1878), ξοπύϊατη 
80 ὑθβυαοπίοσιμη Βα δ᾽ αϊο ρούϊαβ πϑὰ8 θϑὺ ααϑη ΘΟἀΙΟᾺΠῚ 
ἱπγοϑυρσδίομθ, ἱπ ἔμ 01.118 ργϑθοῖραθ, ααϊῶ 'ἴπ ᾿πᾶϊοθ 8{61]8- 
ΤΌΤ. ΘΠΊΘπἄδπο ΟΟἀϊοθηὰ Υ οὐϊδηη ΘΟΙΏΡ] 165 8 Ι θαϊύ. 

Νϑααθ ρῥγϑοίθυτωϊ ἐἴδπι 80 Ἠοδίπδηπο (0. 1.) Θυτόσθπὶ ἱπ 
ααθητι βοιυοίροταβ (Παραθιιοῖ; α. οἴα88. Βιδιοργαρ] 6) ἰπ- 
οἰἀϊδβοὺῦ διπθηαδύιμη 6888, ααἱρρ αἂἱ δαβυτηδβϑβοὺ Οδίδ- 
ΒὑθΥ θη. 08. ἱπίου ὙΥΙπίθυίομὶ Ῥοοίαβ Ἠμμοῦεβ οὖ ἱπ Ῥοΐαυ! 
ὑγαροϊοσίο οαϊίοβ 6586. 

Θυϊρυ5. οοΙητηθιαοσαῦϊβ π86. δηϊτηδαγογίθπαδ, 6556 οθη- 

ΒΘΙΩΒ: ὈΓΙΠΌΤ Θαϊύογο5 ἀβαὰθ δὰ Βορθογύαπι οχ ΕὉ]110 ἰπ- 
ἀϊοθια ϑὑθι]στιπὶ ἀθβου ρ51886, [8 0Ὲ}18 διπθηᾶδηαϊβδ Ορθσᾶπι 
ἀθαϊ586: ΕδΙ]σα δαΐθπι Ηγρίπο οὐ 36 }01118 ἴῃ (θυτηδηϊοὶ 
Αγαΐθα δὰ ἱπάϊοθῃη θιηθπαϑηθση ᾿ϑὰμ) 6886, ΒΟὈΘγύασα 
βάθια ϑαοίουιθηιβ 80 ὑθβυϊ μη 118 8564 6οΥτπὶ τΩΘ] ΟΥ̓ 8 
στϑυϊουθαϑαιθ οοαϊοὶθα8. Ποὶπᾶθ οαἀϊΐογθθ γ6] θᾶ ορί πῖοπθ 
᾿παυιΐοβ ΠΠΡΘΙ] τὰ ἀποαπθ τοὺ ΟΡ 6856 Εγαίοβυ ΒΘ] ΟΌτα 
(ΒΈ]1ὰ8, βομδαν., Μα.), γ6] ποππα]]ὰ (Δαἰ..) ἱπ θοάθια 



ΧΥΙ 17. Οἷ͵ἷἣΔΝΜΜ ΒΑΤΙΟΝΕΜ ΒΕΟΌΤΙ ΒΙΝΤ ΕΠΙΤΟΚΒΕΝ, 

ΒΙγ6 τη] ἄθθϑϑθ αα8θ ΟἹ ἴῃ σοηαΐη0 δχϑίδγθηὐ, Ὑ8] 
ΠΟΒΠΆ]Ϊα, ΔῸὺ ἱπίθυροϊαίοσθ αποᾶδπι οιηθπᾶδία οὐ ἰπϑογίϑ, 
6886 (Ε511., ΠΟΡ.); οὐ 98 αὐ80 δᾷ Εἰγαϊοβίμθηθμι τὸ οὗ τἃ- 
ἀϊοπμθ ἀϊοθμαϊ τ] ]πΊ6 ΥΘΙΘΙΥΙ ροβϑθαῦ 5176. ΘΠΊΘ ΠΥ. 5176 
ΔΙΊΟΥΘΥΘ, οὗ αὐδθ ρα 81108 οὗϊδπι ϑαοίουθϑ ἰθριββθαῦ οὗ 
δα 1106]]1 πὶ τοίθυυὶ οθηβουθηῦ δάϊοθσθ, οὗ θῶ ἀθηϊαὰθ α80 
δρυὰ Ἡγρίπαπι οὐ βοΒο]α ἱπ (ΘΥπιϑη1οὶ Αγαΐθα ποὸῃ ἰῃ- 
γθηϊβϑθηὺ ἀθ] 6 οοπδύοβ 6886. --- Φ186 ἀ6 οαϊζουθα5. ΟΡὶ- 
πδὺϊ ΒΌΤΩΘΒ, Θϑάθιη (6 1185 αὐἱ 1106110 Θπηθπάϑηο ΟΡΘΥΔΙη 
ἰαπύαμη ἀθαογαπύ, αϊοθπᾶα βαπὺ. Ῥγδδίθυ βομδα ΔΟΒ  ατὴ 
οὐ Ῥϑύρϑιοιβ Ἰοοὶβ ὀθηβοῦθπὶ ϑΟΒΘΆΌΔΟΙΙΪ ΙΘΏΘΏΒΘ) 81], 
Ἰηίοῦ αὰοῸο5 ργϑϑθοῖρῃᾳθ Κορρίθγβίαβ (Οὐδβογυαί. γ]μηοῖοφ. 
[1. Β. 1711]}, Ἠδγηΐαβ. (ο. 1.), ἴῃ ἱπᾶϊοθ Ὑ6] ἱπ 118 αὰ8θ 
δα 5ἰάθγαη ἀοούχηϑηη τηδχίτηθ Ὀουῤπθηῦ τϊπἸ 6 ὙΘΥβδὔΙ 
βαηὺύ. Ετηθηδίϊοπαιη γ8] οοπὶθούασαγαα αὰἃ8 Ηθγηϊαβ, 

Κορριθυβίαβ θχροβαθγαηῦ ΠΟμΠ.]186 ἃ Ἰθούϊοπὶ 8 ΟΟἀΙΘΌγ 
οοπῆγιηδίδθ βαπί, 568 α]ύθι' μᾶο ορίπίοπθ ἱπαραΐα8 ΠΟ 
Εγαϊοϑίγιογὶβ ἸΔΌΘΙ] τι ῬΥῸ ΟΟΥΡΟΥΘ Ρούϊι5 ΙΔΟΘΥῸ 80 αἸΒΡΘΥΒῚ8 
ἸΩΘΙΠΌΥΙΒ, α8ΠΔ ΌΓῸ ἰἴρ80 Ηἱρροϊγίο 6580 Βαρθπᾶσση; ἀθ- 
Βοποδίϑίιπι Θαπᾶθμῃ Ἰθούϊομθ 588606 οογαρία οὗ βδυθᾶγα 
οὐ οὈβουγα᾽" ἷἰπ 11061}10 οιηθπᾶδπᾶο δα 8 αἰύγαὰ ἤπθβ ῥχγο- 
ΒΥθβθα8 δϑὺ, αυοᾶ π6 Κ'ομδα δ ὰ8 αὐϊᾶθπιὶ π᾿ δπϊμηϑᾶγο- 
5] ομῖθυι8. ΟΥΟ1015 γιζανιῦ, δύο δυΐθπι δὰ 8ΙΟΚΘΠΔΥΙ 56η- 
ὑθηύίδτη δοοθᾶθῃϑ πΟπΠᾺ]}]8. δαϊθοιϊῦ αὰδθ πῃ 1106110 σϑπαϊπο 
οχϑυ υϊ580 οϑπβογθύ. ----- (μη θι οὐ Δ τη5 ἀθπῖατι8 ΒΘΥΤΩΟῺ 5 
σιθα ἴῃ Οδἰαβέθυ βηιῖ5 ργδοδύδηὐοσα ϑποίδββθ  υΠΠΔΥγΊΙΩ, 
οὐ β'πρῸ} 8. ΙΟΟΪ8 Θιμθμδπαϊβ Ορθύϑπὶ αθαϊθθθ ἴῃ ὈΥΤΉΪΒ 
Αὐπαϊᾶαπι (Π οοἰϊοηιο8. σγαθοαο, Ἠδραθ 1180), ἀθὶπᾶθ ΒαΒη- 
Κοαΐατη, Ῥοίανίαπι, ϑύγανίατα, Δ] ΟΚοπδυῖασι, ΘΠ ΡΙ Ότα 
(αα Οὐοϊιίηι.),) Κ᾿Θββπρίαπι, Ὀπρόσασπι (1)οῦ. γραγαᾶ. 1 
Ρ. 368), Μυποκούα (ααὦ Ηγ. 812), ὙΥΘββϑιπρίαπι (αὦ 
Ῥὶοα. ν. 284), Ναιοκίαπι, Βοθοκβίπη, ἃ. Μοιηιηβθῃϊαμι, 
ὙΠδηηουν ὑζιαπι οἷο. 

ΘυΣθ8 ὈΥΔΘΙ 5518, 4 γαύϊοπθ αὰἃ ἴῃ Θχοιᾶθπᾶο 1106110 
ΒΒ 81 ῥϑιιοὶβ ῬΘ ΒΟ γαῖα. Ορὰβ 80 Εγαϊοβίμθπθ τηϊ- 
πἷχηθ οοπέθοθαχῃ, οπληἶδ, δα ῦθηι ΘΧθιηρ]γῖδ, δ αβ θυ ΒΠΊ Πα 
ΠΟΌΪΒ γϑυϊθ 8δὸ ἀϊγθιβθ ἰγδᾶϊία οχ πΈ0]8010 ρσϑπαΐϊπο, δᾶ 



ΠῚ. ΟὯΔΜ ΒΑΤΙΟΝΕῈΜ ΒΕΟΙΤΙ ΒΙΝΤ ἘΘΙΤΟΒΕΒ. ΧΥῚΙ 

Αγδίατῃη πα}]0Ὸ τηοᾶο βρϑοίδπίθ τηϑ 8.586, ΤΘΟΘΏΒΙΟΠΘΙΩ ἷπ- 
ἰοργᾶτα συϑθοδηι αὐϑηη ΠΔΌΘΠΣΒ ΠΘαῸΘ οατ ΗΥΡΊΏΟ πΠΘαῸΘ 
οὑπὶ Ξ0Π0]118 ΟἸΏΠΙΠΟ ΟΟΠΒΘΗἐ 6, τηὰ]ία δαΐθηι δὰ Οδίδ- 
ΒΕΘΥΙΒΙΩΟΒ οατὰ Ατγαίο ΘΟ ΠΟΙ] Π]8Π 08 γ6] ρογιηαίαΐ γυ8] δᾶ- 
αἰύα, ἔογταδιι ἄθηϊα 6 58606 οοπγδούδϑιη, ρϑιχοᾶ ΥΘΟΘἢ 15511}η8, 
1πύθυροϊαία 9856 ἀθιμοηβίχαυὶ 80 ΟΠ ΠΥΠΔΥΘ πὸὰ ἀπρϊζο. 
Οοαϊουπι ἰᾶθο δυοίογιἑαί! γα]ᾶθ οὈύθιαρθσαυὶ!, ὑππὶ 5011} 
ἰοχύαπι ΘΙ] ΠᾶΔΥΙ Οὕϊα 51π6 ἀαὉ1Ο οοΥγπιρία5 8ὸ ἀθργαγδίαβ 
Ῥαύαϊδ; πὰ αἱ ᾿θούϊοπθια 8]1ᾳ 81 ΘΙΘπμἄδγθ οοπθϑύαυ, ἴῃ 
ΒΌΓΠΩΠΙΟ (ΒΟΥ ΠΪη6 οϑὺ παπὶ 1106}}1 παύαγαμη δίαμθ πο] θγα 
ΘοΥΥαρδὺ 86 ρογᾶδύ. Θυδθ ἀθ ἔδυ ]αυ Ὠἰβίοτϊα δαπούδυι, 
ἀθ ᾿ἱπᾶϊοθ βίβι]αυτιθὰ αἰοθπᾶθ 6580 οθη860; ᾿ἰᾶῴθο ἱπάϊοθηι 
ΘΟΙΙΡ]ΘΥ 5ΒΙΟ0ΌΌΙ ΠΙΡΥΔΥΊοστιτ Ἰδοα μἃ 8 οὔἶθπαὶ, ἸϑούϊοΠ685 δα ύθμ 
ἔδυθ ΟἿΠΙΠΟ 86, αὐ18, αὖ ΘΧ ΠΟΙΠᾺ]}18 ἸΟΟΪ8 8ΟΟΘΡΙ, 
Ὧθ υϊθαβ ἀοοββίτηθ 8δὸ 11 θη ἰββ: Π16 Τηθοῖαπι ΘΟΙΠΤ ΠΙΟαΥ 
βιάθσγαμι ἱπυθϑυσαου οἰ ΔΥββίπητιβ 1. ΟΠ ΡΥΘΙ]1π8, 81 αα]5 
αὔδηὰ Ἰθούϊοπθια θιηθηαθῦ, ΤπϑΧΊΤη0 1π ΟἸΒΟΥΙΤΩΪΠΘ. ὙΘΥΒΑΟΣ 
παπι ἔοχίθ ᾿ρβϑὰπι ΟΡ 810}18 ὑγϑηϑυθυβὶ8 ῬΘΥΒΘΟ ΔΓ. 

1086 οοᾶϊοθθ δχϑιηῖπαυὶ ΠΗΒΚ, οοἄϊοοῃ Ὁ ἴθ αϑὰμ 
τηθατη ἰηβῖρτὶ 1ΙΡογα!ὐαίθ ΑἸ]θαϊὰ8 ΟΧΟΠΊΘη515 οοπύα]ῦ. 
ΤΌΘ] ἴπ ρᾶγίθβ ὑγθ8 ΑἾΥ81, ᾿ὸ δαΐθηῃ ὉὉῚ 8 Οδῥαβίθ- 
ΥἾΒΠ115 ἰἴϑτὰ οαἰν]5 νϑ]θ δὸ ρϑου]αγιύου αἰοσί, ἰού ἴῃ 
Ἰυοθιλ ἀραϊ], νἱγογαπι ἀοούογαμαη οοπίθούαγαβ οὖ θηιθηᾶδ- 
ἴζοπθβ, α88 ὙΘΥΙΒΙΠ11165 ΤΘΟΟΡΊΤΟΥΙ, ἀρ ἰββίτηθ 8 160]. 

Βιοβίαὺ αὖ ΤΙ πῸ 6 ΤᾺΠΡΆΓ σΥΔΟΙΒϑι 0 ροταύϊαβ ϑρθπαὶ 
αὐϑηλ τηδχίτηϑβ 1. ϑΟΒΙΔΡΔΥΘ]]10, ΑἸ]Θπῖο οὗ 'π ὈΥΩ18 
ΤαδρΊβυγο τιθ0 ἀοοίϊβδιτηο δίαπθ αἰ]θοξββίσηο ΗἩ. Ὑ]6]]10. 

ΒοΥΡΘΌδια γα ἃ. ἃ. ΥἹἿ [Ι͂ἀὰ8 Μαγίϊαϑβ 

ἃ. ΜΡΟΟΟΠΧΧΧΧΥΤΙΙ 

ΑἸοχαπᾶάον ΟἸγἹΟΡΪ. 

ἜΒΑΤΟΒΤΗ. 9θἃ. ΟἸ ἐν έθτί. Ὁ 



Οοπδρθούμβ ΒΙΡΊΟΥ τη. 

Ι, --- ᾿ϑυγοηξίδπιβ τηθαϊοθαβ 87 ρ]υύ. 38, 5. ΧΥ͂ [ἃ πορὶβ 
Ῥυϊταῦχη ΦΡΆΠΗ, 

Μ -- Μεἰγίθμβὶβ ΘΓ, 8. [ὑοὔαβ ἃ πῸ}]Ὸ νἱτοὸ ἀοοῖο δᾶ- 
Βα ΘΟπ]αὐ 8] 

Ο --- Οχομπθηβὶβ πύου Βασοοοίδηοβ 119, 8. ΧΥ͂ [ἃ Ε611ο 8δᾶ- 
δὲ ιθαΒ ; ἰπ ἄβατα ποβύσαμι ᾿ὕθσγαχσα οοπέατὐ Α1]6Π108] 

ΗΒ -- γοποίυβ Μαχγοϊδηυβ 444, 5. ΧΥ͂ [ὦ ΠΟὈῚ8Β ᾿πύθρτθ ρῥσὶ- 
τηατῃ ΟΟὨμΪδ 18] 

5. τ γιπάοθομθηβὶβ 841 αρυὰ Ναοββοιϊυση, 121 ἃρ. Τιδτὴ- 
Ὀθοΐυχη, 8. ΧΥ͂ [ἀπΐθ πὸβ ἃ αἀτοάάθοκιο οομ]δῦμβ] 

Ο --- σομβθηβὰβ οοὐϊουχα, Ὦ --- γθοθβὶο οοἀα. ΠΜῸΟΞ 

Ἐ8]]. --- δᾶ. ρυῖπο, 611 (1072) 
ὙΥ εβὺ. - - δὰ ροτεδρραῃ (1848) [μυϊ]ὰ8 Θοαλομβ ῬΘΡΊΏΔΒ, 

ὉΠΟῚΒ 5601 .888, ᾿πύθγοδ] αν 1] 
ΒΟΡ. -- δα, Βοθοτί (1878) 
οαά, --Ξ οαϊδϊομθβ γ6] βαϊζοσθβ 

Ηδγπ. --- Ηθγηῖὰβ 
Κορρ. --- Κορρίθυβὶιβ 

ΒοΒδυῦ. τες ΒΟ δα ΘΟΏ] 8 

Α. τὶ Ασαὺϊ Ῥηαθηοηι., δα. Μϑϑββ (Βθυο]. 1898) 
Ηγσ. --- ΗἩγρίπὶ Αδἰγοηοηιῖοα, 6. ΠΟΌ. 

58 --- ΒΟΒΟΠα, ἴὰ Οδττηδηϊοὶ ἀγαύθα Βίδβι θη 518) οὐ Ῥία- 
τἱβῖη8), θα, ΒΟΌ. 

ΒΡ - βοβο]ο ἴπ ἰθυτηϑηϊοὶ Αγαύθα ϑίδη σουτηϑηθ 818), οᾶ. 
ΒΡ. 

ΞΊρτο { ) οἸρϊββα οὐ δάδοημᾶδ πούδυϊ 
Βῖρσιο [7 οἰοίθμάδ Βθο] δὶ 
᾿Αβύθυίβοο κα 1πβι σαν ααδ πῦποὸ Ὀυτηστη ἰπ ὑθχύαμπι ΤΘΟΘΡΙ. 



ΡαΥΒ 1. 

᾿Αστροϑεσίαι ξῳσίων. 

[289] 1. ἄρκτου μεγάλης. 

Ταύτην ᾿Ησίοδός φησι Δυκάονος ϑυγατέρα ἐν ᾽4ρ- 
καδίᾳ οἰκεῖν, ἐλέσϑαι δὲ μετὰ ᾿Αρτέμιδος τὴν περὶ τὰς 
ϑήρας ἀγωγὴν ἐν τοῖς ὄρεσι ποιεῖσϑαι" φϑαρεῖσαν δὲ 

ὑπὸ ΖΔιὸς ἐμμεῖναι λανθάνουσαν τὴν ϑεόν᾽ φωραϑῆναι 
ὃξ ὕστερον ἐπίτοκον ἤδη οὖσαν ὀφϑεῖσαν ὑπ᾽ αὐτῆς 
λουομένην᾽ ἐφ᾽ ᾧ ὀργισϑεῖσαν τὴν ϑεὸν ἀποθηριῶσαι 
αὐτήν" καὶ οὕτως τεκεῖν ἄρκτον γενομένην τὸν κλη- 
ϑέντα ᾿ἀρκάδα' οὖσαν δ᾽ ἐν τῷ ὄρει ϑηρευϑῆναι ὑπὸ 
αἰπόλων τινῶν καὶ παραδοϑῆναι μετὰ τοῦ βρέφους τῷ 
“υκάονι" μετὰ χρόνον δέ τινα δόξαι εἰσελθεῖν εἰς τὸ 

τοῦ Ζιὸς ἄβατον [ἱερὸν] ἀγνοήσασαν τὸν νόμον" ὑπὸ 
δὲ τοῦ ἰδίου υἱοῦ διωκο[240] μένην καὶ τῶν ᾿᾽άρκά- 
δων, καὶ ἀναιρεῖσϑαι μέλλουσαν διὰ τὸν εἰρημένον 
νόμον, ὃ Ζεὺς διὰ τὴν συγγένειαν αὐτὴν ἐξείλετο καὶ 

2 ἐ μλοόρυμὸ ξῳδίων Π, οα. ΜΟ 8 ἄρκτου μεγάλης 1, 
τος -ἢ Μ -ος ἡ μεγάλη Ο 4 Ἡβδβιοαι ἔτγρ. 182 Μδυκβομ 88 6]., 
18 ΕἰαΚοὶ. (οἴ. ὑδατμει ΠῚ, 8,3. [ν. Ποῦ. ν. 288, 27) ὃ ποιεῖ. 
σϑαι 46]. Ηδγα. δὲ ΒΟΌ., τε ̓ ἋΟ 8 ἐπίτοκον Κορ. ., ἐπὶ τόκον 

ἐπὶ τόκου 666. ργαρίοσ ὙΥ δῦ. ΒΡ. [ ὀφϑεῖσαν, α ΟΟΥΓ. ἴῃ εἰ 
αὖ Θϑᾶθτα πιᾶπὰ Ὁ [0 τεκεῖν Ῥοβῦ γενομένην ὑγβηβροηὶ γο]αϊῦ 
ΒΟΒααΡ. 18 δόξαι 46]. Ε6}. 14 ἱερὸν ὉΠΟ18 866]., ργαθθαηῦθ 
Κορρ. 11 διὰ τὴν συγγένειαν αὐτὴν] διὰ τὸ συγγεγενῆσϑαι 

αὐτῇ Ηδγα., αὐ οὗ, Ρ. 10,26 ] ἐξείλᾶτο Ο 
ἘΒΑΤΟΒΊΤΕ. θᾶ. ΟἸἑ νἱοσί. 1 



» Ι, ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ. 

ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὴν ἔϑηκεν᾽ ᾿άρχτον δὲ αὐτὴν ὠνό- 

μαδε διὰ τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ σύμπτωμα. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ξ΄ ἀμαυρούς, ἐφ᾽ 
ἑχατέρων ὠτίων β΄, (ἐπ᾿ ὠμοπλατῶν λαμπρὸν α΄, ἐπὶ 
τοῦ στήϑους (α΄, ἐπὶ τοῦ ἔμπροσθεν ποδὸς» β΄, ἐπὶ 
τῆς ῥάχεως λαμπρὸν α΄, (ἐπὶ τῆς κοιλίας λαμπρὸν α΄)» 

ἐπὶ σκέλεσιν ὀπισϑίοις β΄, ἐπ’ ἄκρῳ τῷ ποδὶ β΄, ἐπὶ 
τῆς κέρκου γ΄" τοὺς πάντας κδ΄. 

οι 

2. Ἄρκτου μικρᾶς. 

ι.ι΄ι: αὕτη ἐστὶν ἡ μικρὰ καλουμένη" προσηγορεύϑη δὲ 
ὑπὸ τῶν πλείστων Φοινίκη" ἐτιμήϑη δὲ ὑπὸ τῆς ᾽4ρ- 
τέμιδος᾽ γνοῦσα δὲ ὅτι ὃ Ζεὺς αὐτὴν ἔφϑειρεν, ἠγρί- 
ὥσεν αὐτήν ὕστερον ὃὲ σδεσωσμένῃ λέγεται δόξαν 
αὐτῇ περιϑεῖναι ἀντιϑεῖσαν ἕτερον εἴδωλον ἐν τοῖς 

1 ἄστροις, ὥστε δισσὰς ἔχειν τιμάς. ᾿Δγλαοσϑένης δὲ 
ἐν τοῖς Ναξικοῖς φησι τροφὸν γενέσϑαι τοῦ Ζ]ιὸς 

Κυνόσουραν, εἶναι δὲ μίαν τῶν Ἰδαίων νυμφῶν" ἀφ᾽ 
ἧς ἐν μὲν τῇ πόλει τῇ καλουμένῃ “Ιστοῖς, τοὔνομα 

1 αὐτὴν αἰξογυχα 46]. Ηθγα., ποὶβ 8560]. Μααν μίαθυβ 8 Ἢ 
Ἑλίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κ. τ. Δ. 5. ἀφ᾽ 8 4 ὠμοπλάτων 
Ο, ρυϑϑίθσ 5, οοῦυ. δ]θαβ, Ῥυϑϑιαῖϊβὶ οὖ 81101 Ῥυϑθροβι ]ομθτα, 
αὐάτϊῃ ἴῃ αβίσοσαχσα δἰδα ἱπαϊοαπᾶο ἃ Οἱ ΒΒΘΡΘῃ ΤΩ ΘΙῸ ΟΠ 5581 
δα 4. τιδχίτηθαθθ ἤορ. δοουχαίθ γϑβυϊαθσγαπὺ ὅ α΄, ἐπὶ τοῦ 
ἔμπροσϑεν ποδὸς δἀᾷ, Ποῦ. ἐμπροσϑέοις β΄ φῬοβὺ σκέλεσιν (1) 
Ἰμβου σοϊαϊὺ Ε6]]. θ ἐπὶ τῆς κοιλίας λαμπρὸν α΄" ἸΠΒΘΙῸΙ 
οΧχ 58 7 ἐπὶ σκέλεσιν ὀπισϑίοις] ἀδύνατα Βούναν!, ΠΟ. σοηρίϊ- 
σατα ὉὈϊουτηαιιθ τοβϑὑϊδυϊῦ 9 ἄρκτου μικρᾶς 2 -ος -ά Μ -ος 
ἡ μικρά Ο 18 σεσωσμένην Ο, σεσωσμένῃ Ἐ4]]. 1ὅ ἀγασϑέ- 
νης Ὁ, οοὐτ, Ε8]1.; Αρ]δοβύμθηβ Ἐ᾿, Η. ἃ, ΙΥ̓ ν». 3931 11 Κυ- 
νόσουραν] λέγεται δὲ κυνὸς εἶναι εἰχών: ἥτις ἦν Καλλιστοῦς, 
ἥτις συγκυνηγὸς ἦν τῇ ᾿ἀρτέμιδι᾽ ἀποθανούσης δὲ αὐτῆς διὰ τὸ 
φϑαρῆναι ὑπὸ τοῦ “ιὸς καὶ φωραϑείσης τῇ ᾿Αρτέμιδι ἔγγυον 

Ψ συν , ᾿ " , 

εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο ἀποϑηριωθείσης, ἀπέϑανε" τὸ δὲ ὄνομα 
ἔχει διὰ τὸ κυνὸς οὐρὰν ἔχειν ὃ 18 ἐν μὲν τῇ πόλει] ἐν 



ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ. Β] 

τοῦτο ἦν, ἣν οἵ περὶ Νικόστρατον ἔκτισαν, καὶ τὸν ἐν 

αὐτῇ [δὲ] λιμένα καὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ τόπον Κυνόσουραν 
κληϑῆναι. άρατος δὲ αὐτὴν καλεῖ ᾿Ελίκην ἐκ Κρήτης 
οὖσαν" γενέσϑαι δὲ Ζ΄ιὸς τροφὸν καὶ διὰ τοῦτο ἐν οὐ- 
ρανοῖς [241] τιμῆς ἀξιωϑῆναι. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ μὲν ἑκάστης γωνίας τοῦ πλιν- 

ϑίου λαμπρὸν α΄, ἐπὶ δὲ τῆς κέρκου λαμπροὺς γ΄, τοὺς 
πάντας ζ΄" ὑπὸ δὲ τὸν ἕτερον τῶν ἡγουμένων κατώ- 
τερός ἐστιν ἄλλος ἀστήρ, ὃς καλεῖται Πόλος, περὶ ὃν 
δοκεῖ ὅλος ὁ κόσμος στρέφεσθαι. 

ὃ. Ζράκοντος. 

Οὗτός ἐστιν ὃ μέγας τὲ καὶ δι’ ἀμφοτέρων τῶν 
"άρχτων κείμενος" λέγεται δὲ εἶναι ὁ τὰ χρύσεα μῆλα 
φυλάσσων, ὑπὸ δὲ ἩΗρακλέους ἀναιρεϑείς" ᾧ καὶ ἐν 
τοῖς ἄστροις τάξις ἐδόϑη δι’ Ἥραν, ἣ κατέστησεν αὐ- 
τὸν ἐπὶ τὰς ᾿Εσπερίδας φύλακα τῶν μήλων Φερεκύδης 
γάρ φησιν, ὅτε ἐγαμεῖτο ἡ Ἥρα ὑπὸ 4]ιός, φερόντων 

Κρήτης πόλει ΤΌΛΟῚΙ Ἴστρῳ ϑοδδῦθ. | τοὔνομα τοῦτο ἦν 46]. 
Ηδσπι.., ὑπο18 1π0], ὙΥ ϑβί. 

2 δὲ τπο]8 860]. ρχαθθαμίθ θη; πῦτη δὴ τϑϑυϊθαθπάυταϑ 
ἐπ᾽ αὐτῇ Ο, ἐπ’ αὐτῷ ΝΠ Πδταον ἐξα | τόπον] λόφον Ηθγῃ. 8 Δ. 
γν. 80---817 4 διατοῦτο 1, οὐρανοῖς] οὐρανῷ Ηδγῃ. θ. Ἡ 
Κυνόσουρα ἔχει ἀστέρας κ. τ. 1. ὃ Ἴ τοῦ κέρκου Ο (εὐ Ε611) 
Ῥγϑθίου 5 8 ὑπὸ δὲ τὸν ἕτερον κ. τ. 1. οἵ. Μδᾶ88., Οαἰέ. Ῥ. 8 5αα., 
Βομτηρ, ΕΝ. Μ'. ΧΙ, ἤρμμα, Τψέν. {ὐγέ. ». 183α4ᾳ. [ κατώτερος 
οτη. ὃ 9 Πόλος οἵ. Ευάοχαμι, ἐθ Ηρ. οογηηι. (Μααὶδ. Ρ. 80, 
1.5364.), γιχαν. 9, 6 οὗ Ο οὐ ΕῈ]]. 10 ὅλος οι. Ο | κόσμος 
ΕΟΡ. πόλος 11 δὴὲρ (86. διρ- γάκτοντος (οἵ, ρῥγεβίαί.) δρά- 
πων Μ 18 Οὗτός ἐστιζν» ὁ δράκων ὁ τὰ χρύσεα μῆλα φυ- 
λάσσων ὑπὸ δὲ Ἡρακλέους ἀναιρεθεὶς οὗ τὸ εἴδωλον ἐπίκειται 
(ὑπόκειται ο0ἃ.) αὐτῷ ὑπόμνημα τοῦ ἀγῶνος “ιὸς ϑέντος ἐν- 
ἀργέστατον τῇ σχηματοποιίᾳ ὃ 16 τῆς ἑσπέρας Ὁ, ταῖς 'Εσπε- 
ρίσι ἘοΌ., τὰς " ̓Εσπερίδας (Ἑσπερέδας οἵα. τὰς ΒοΙΒΒΘΓαγ 8) 
ΒΟΙΡΒῚ [ ῬΠΘΥΘΟΥ 18 ἔτρ. 888. (Ε΄. Η, α.1 Ρ. 719; οὗ 10. ἔγρ. 38); 
οὗ, 1618, ϑὐῤχιρυσδθον. «. Βεγὶ. Ακαά. 1897 ν. 146 
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4 1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ. 

αὐτῇ τῶν ϑεῶν δῶρα τὴν Γῆν ἐλθεῖν φέρουσαν τὰ 
χρύσεα μῆλα ἰδοῦσαν δὲ τὴν Ἥραν ϑαυμάσαι καὶ 
εἰπεῖν καταφυτεῦσαι εἰς τὸν τῶν ϑεῶν κῆπον, ὃς ἦν 

παρὰ τῷ ᾿Ἄτλαντι' ὑπὸ δὲ τῶν ἐκείνου παρϑένων ἀεὶ 
5 ὑφαιρουμένων τῶν μήλων κατέστησε φύλακα τὸν ὄφιν 
ὑπερμεγέϑη ὄντα" μέγιστον δὲ ἔχει σημεῖον" ἐπίκειται 
δὲ αὐτῷ Ἡρακλέους εἴδωλον, ὑπόμνημα τοῦ ἀγῶνος 

Διὸς ϑέντος ἐναργέστατον τῇ σχηματοποιίᾳ. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς λαμπροὺς 

10 γ΄, ἐπὶ δὲ τοῦ σώματος ἕως τῆς κέρκου ιβ΄ παραπλη- 
σίους ἀλλήλοις {τοὺς πάντας ιε΄)" [διεστὼς δὲ διὰ ᾿ 

τῶν "Ἄρκτων]. 

4. Τοῦ ἐν γόνασιν. 

Οὗτος, φασίν, Ἡρακλῆς ἐστιν ὃ ἐπὶ τοῦ Ὄφεως βε- 
16 βηκώς᾽ ἐναργῶς δὲ ἕστηκε τό τε ῥόπαλον ἀνατετακὼς 

καὶ τὴν λεοντῆν περιειλημένος" λέγεται δέ, [242] ὅτε 
ἐπὶ τὰ χρύσεα μῆλα ἐπορεύϑη, τὸν ὄφιν τὸν τεταγμέ- 

νον φύλακα ἀνελεῖν' ἦν δὲ ὑπὸ Ἥρας δι᾽ αὐτὸ τοῦτο 
τεταγμένος ὅπως ἀνταγωνίσηται τῷ Ἡρακλεῖ ὅϑεν 

0 ἐπιτελεσϑέντος τοῦ ἔργου μετὰ φμεγίστου» κινδύνου 

ἄξιον ὁ Ζεὺς κρένας τὸν ἄϑλον μνήμης ἐν τοῖς ἄστροις 

ἔϑηκε τὸ εἴδωλον" ἔστι δὲ ὃ μὲν ὄφις μετέωρον ἔχων 
τὴν κεφαλήν, ὃ δ᾽ ἐπιβεβηκὼς αὐτῷ καϑεικὼς τὸ ἕν 
γόνυ, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιβαίνων, 

Α ὑπὸ δὲ τῶν ἐκείνου παρϑένων κ. τ. 1. οἵ. Βοβομουὶ Απβῇ. 
Τιοαΐσον, Ὁ. 2591, 30---21 11 τοὺς πάντας κε΄ δᾶ. 81]. ροϑὺ 
ἼἌρκτων (12) 11-- 12 διεστὼς δὲ διὰ τῶν ἄρκτων ὑπο]8 
860]., διεστῶτας οΘἀἀ. ρτδρίθυ Ἐ]]. 18 ὁ ἐν γόνασι Μ 
14---Ἰ [βε]βηκώς, [7 ἴῃ τᾶβ., 6χ οουτ. ἴ 1ὅ ἐναργὼς 1, | 
ἔστηκεν ἃ, -«εὦὁ ἠΑ16 λεοντὴν, αὖ 1τηΐτα (Ρ. ὅ, 2) 3 19 ἀντα- 
γωνίσηται" Ὁ, -νίξηται οἀᾷα,  ὅϑεν κ. τ. Δ. οὗ, οἂρ. 8.| δύ κιν- 
δύνου ἀαᾷ. μεγίστου ΒΟΌ. 22 τὸ εἴδωλον ἔστι κ. τ. Δ. οἵ. Α. 
γν. θ00---τὺὸ 28 τεϑεικὼς Ο οὐ οαἀ. ργαρίοσ Β᾽οΡ., οουν. ϑύγανταβ 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ὃ 

τὴν δὲ δεξιὰν χεῖρα ἐχτείνων, ἐν ἧ τὸ ῥόπαλον, ὡς 
παίσων, τῇ δ᾽ εὐωνύμῳ χειρὶ τὴν λεοντῆν περιβεβλη- 
μένος. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, ἐπὶ 
βραχίονος δεξιοῦ λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρων ὥμων λαμ- ὁ 
πρὸν α΄, {ἐπ᾽ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος α΄, ἐπ᾽) ἄκρας χειρὺς. 
α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρας λαγόνος α΄, λαμπρότερον δὲ τὸν ἐπὶ 
τῆς ἀριστερᾶς, (ἐπὶ» δεξιοῦ μηροῦ β΄, ἐπὶ γόνατος 

καμπῆς α΄, ἐπὶ κνήμης β΄, ἐπὶ ποδὸς α΄, ὑπὲρ τὴν 
δεξιὰν χεῖρα α΄, ὃς καλεῖται Ρόπαλον, ἐπὶ τῆς λεοντῆς τω 
δ΄" τοὺς πάντας ιϑ'. 

ΝΗ [14]. 

{Πδερὶ τοῦ Στεφάνου. 

Οὗτος λέγεται ὃ τῆς 
᾿Δριάδνης. Διόνυσος δὲ 

αὐτὸν εἰς τὰ ἄστρα ἔϑηκεν. 

ὅτε τοὺς γάμους οἱ ϑεοὶ 

ἐν τῇ καλουμένῃ Ζ]ίᾳ ἐποί- 

ησαν, αὐτοῖς βουλόμενος 

ἐπιφανὴς γενέσϑαι" ᾧ πρῶ- 
τον ἡ νύμφη ἐστεφανώσατο 
παρ᾽ Ὡρῶν λαβοῦσα καὶ 
᾿Αφροδίτης. ὅ τε τὰ Κρητι- 
κὰ γεγραφὼς λέγει (ὅτι) ὅτε 

11 

Ω. 

Στεφάνου. 

Οὗτος λέγεται ὃ τῆς 

“ριάδνης" Διόνυσος δὲ 

αὐτὸν εἰς τὰ ἄστρα ἔϑηκεν τὖ 

ὅτε τοὺς γάμους οἵ ϑεοὶ 
ἐν τῇ καλουμένῃ 4έᾳ ἐποί- 
ηδσαν, 

ᾧ πρώ- 
τῷ ἡ νύμφη ἐστεφανώσατο 90 
παρὰ Ὡρῶν λαβοῦσα καὶ 
᾿ἀφροδίτης. 

6 ἐπ᾽" ἀριστεροῦ" ἀγκῶνος α΄ δἀᾷ, 601]. 88 3", ἐπ᾽ ἀγκῶ- 
νος α΄ ἴμβου, ΒΟΡ. 
γόνατος α᾽ καμπῆς α΄ 

17 ἰδῃ οοά, 
Ἐρὶ ποῖα θ5 (ΕΠ 00.) 
8. 4 βου θη στη ΟΘΏ860 

12 στέφανος Μ 

8 ἐπὶ γόνατος καμπῆς α᾽ τϑορρὶ ὁχ ΒΟΡ.; 
10 ἹῬυπάλου" ἴῃ τηρ. δα. 

22---ῶϑ ὁ τὰ Κρητικὰ γεγραφώς ἴοτίαδΒθ 
28 ὅτι ᾿Ἰπβοῦαϊ, γ6] τθοὸχ δεδωκέναι Ῥ. θ, 

17 ἴδη Ο, οουτ. Κορρ. 



θ 1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΘΙΔΙΩΝ. 

ἦλϑε ΖΔιόνυδος πρὸς Μίνω 
φϑεῖραι βουλόμενος αὐτήν, 

δῶρον αὐτῇ τοῦτο δέδω- 
κεν" ᾧ ἠπατήϑη ἡ Δριάδνη. 

5 ὩἩφαΐίστου δὲ ἔργον εἶναί 
φασιν ἐκ χρυσοῦ πυρώδους 
καὶ λίϑων ἰνδικῶν" ἴστο- 
ρεῖται δὲ διὰ τούτου καὶ 
τὸν Θησέα σωϑῆναι ἐκ τοῦ 

10 λαβυρίνϑου ποιοῦντος τοῦ 

στεφάνου φέγγος" ἐν δὲ 
τοῖς ἄστροις ὕστερον αὐτὸν 
τεϑεικέναι, ὅτε εἰς Νάξον 

ἦλθον ἀμφότεροι, σημεῖον 
τ τῆς αἱρέσεως" συνεδόκει δὲ 

καὶ τοῖς ϑεοῖρ. 

Φασὶ καὶ τὸν πλόκαμον 
ταύτης εἶναι τὸν φαινό- 
μενον ὑπὸ τὴν κέρκον τοῦ 

90 “έοντος. 

τθ Θι 

6 Φῆὴ οοά. 8 τούτου ΘΧ ΟΟΥΤ. ΘΧ τοῦτο οοᾶ. 

Ἡφαίστου δὲ ἔργον εἶναί 
φασιν ἐκ χρυσοῦ πυρώδους 
καὶ λίθων ἰνδικῶν" ἴστο- 

ρεῖται δὲ καὶ διὰ τούτου 

τὸν Θησέα σδεσῶσϑαι ἐκ 

τοῦ λαβυρίνϑου, φέγγος 
ποιοῦντος. 

Φασὶ καὶ τὸν πλόκαμον 
ταύτης εἶναι τὸν φαινό- 
μενον ἐπὶ τῆς κέρκου τοῦ 
“έοντος. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ὃ Στέ- 
φανος ἐννέα κύκλῳ κειμέ- 
γους, ὧν εἰσι λαμπροὶ (γ΄) 
οὗ κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ 

Ὄφεως τοῦ διὰ τῶν ἄρκτων. 

18 τε- 

ϑηκέναι οοα, [ ὅτε εἰς Νάξον κ. τ. Δ. ““αὐδ8 ροβὺ αβύγὶβ δαῆχα, 
οὰπὰ ἰπ Νάχο αἰτίαπθ νϑπϊϑβοηῦ, βίρηαμπι ἈΙΊΟΥΙ8᾽᾿ 55 
δῦ δὰ 

28 γ᾽ Υϑοϑρὶ ὃχ Βοῦ. 

19 ὑπὸ] 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΟΦΙΟΥΧΟΥ. γ 

Ἀὶ [16]. 

«Πδερὶ τοῦ Ὀφιούχου. 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἐπὶ τοῦ 

Σκορπίου συνεστηκώς, ἔχων 

ἐν ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις 
ὄφιν᾽ λέγεται δὲ εἶναι 
᾿Φσκληπιὸς ὑπό τινων 
ἀστρολόγων᾽ ὃν ὁ Ζεὺς 

χαριξόμενος᾿ 4πόλλωνι [διὰ 
τὴν κεραυνοβολίαν) δοκεῖ 

αὐτῷ τιμὴν ἀπονεῖμαι ταύ- 

την" ἐν γὰρ τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ὦν, τῇ τέχνῃ ἰατρικῇ 

χρώμενος τοὺς ἤδη τεϑνη- 

κότας ἤγειρεν" ὀργισϑέντα 
ὃὲξ κεραυνοβολῆσαι τὴν οἱἰ- 
κίαν αὐτοῦ" τοῦτον δὲ εἰς 

τὰ ἄστρα ἀναγαγεῖν διὰ 
τὸν ᾿“πόλλωνα. 

8---9 διὰ τὴν κεραυνοβολέαν ὑποὶΒ 560]. 

1 ὀφιοῦχος Μ 
τὸν Ὁπ018 860]. 
ἈΡρο]]οά. ΠῚ, 10, 8. 4 οἷο. 

Ὁ. 

Ὀφιούχου. 

Οὗτός ἐστιν ὃ ἐπὶ Σίκορ- 
πίου ἑστηκώς, ἔχων ἐν ἀμ- 
φοτέραις χερσὶν [τὸν] ὄφιν" 
λέγεται δὲ εἶναι ᾿4σκλη- 
πιός, ὃν Ζεὺς χαριξόμενος 
᾿“πόλλωνι εἰς τὰ ἄστρα 

ἀνήγαγεν᾽ [248] τούτου 

τέχνῃ ἰατρικῇ χρωμένου, 
ὡς καὶ τοὺς ἤδη τεϑνη- 

κότας ἐγείρειν, ἐν οἷς καὶ 
ἔσχατον ᾿Ἱππόλυτον τὸν 
Θησέως, καὶ τῶν ϑεῶν δυσ- 
χερῶς τοῦτο φερόντων, 

εἰ αἴ τιμαὶ καταλυϑήσον- 
ται αὐτῶν τηλικαῦτα ἔργα 

᾿ἀσκληπιοῦ ἐπιτελοῦντος, 
λέγεται τὸν Ζία ὀργισϑέντα 
κεραυνοβολῆσαι τὴν οἰκίαν 

αὐτοῦ, εἶτα διὰ τὸν ᾽4πόλ- 

11 ἀνάγει οοἅ. 

4 χερσὶ τὸν Ὁ, ἘΔ Βο., χερσὶν ΒοΙρ81, 
ὅ λέγεται δὲ ε 

τ ἄστρα) ὅπλα Ο 
ναι ᾿Ασκληπιὸς κι τ. 1. οἵ. 

8---9 τούτου 
-- χρωμένου οοτΥ. εχ Ηδγπ., τοῦτον --- χρώμενον Ο, τοῦτον 46]. 
ΒΡ». οὖ ρτυδνίοσθιι ἀἰβεϊπούϊοπθιι ροβὺ ἀνήγαγε βαβέα!ς, ααϑπι 
Ῥοβὺ Θησέως (18) ΡοΒβαϊὑ 11: ἁ ΜΗ Ι, 11---18 ἐν οἷς --- 
Θησέως] οἷ. Ναυρδοῦ. ἔγρ. 11 ΚΙπίκα 12 ἔσχατον ἹΙππόλυτον 
Ηογχα., Ἱπ. ἔ. ΟἽ τὸν δγῃ. τοῦ Ο 
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1 

8 1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑῚ ΖΘΙΔΙΩΝ, 

λωνα τοῦτον εἰς τὰ ἄστρα 
ἀναγαγεῖν" ἔχει δὲ ἐπιφά- 
νειῶν ἱκανὴν ἐπὶ τοῦ με- 
γίστου ἄστρου ὥν, λέγω 
δὴ τοῦ Σκορπίου, εὐσήμῳ 
τῷ τύπῳ φαινόμενος. 
Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς 

κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ 
ἑχατέρων τῶν ὥμων λαμ- 
πρὸν α΄, ἐπὶ τῆς ἀριστε- 
ρᾶς χειρὸς γ΄, ἐπὶ τῆς δε- 
ξιᾶς δ΄, ἐφ’ ἑκατέρων 
ἰσχίων α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρων 
γονάτων α΄, (ἐπὶ τῆς δε- 
ξιᾶς κνήμης α΄, ἐφ᾽ ἑκατέ- 
ρῶν ποδῶν α΄", τὸν ἐπὶ τοῦ 
δεξιοῦ λαμπρότερον" τοὺς 
πάντας ιζ΄" τοῦ δὲ Ὄφεως 

ἐπ’ ἄκρας κεφαλῆς β΄ ἘΞ Ὲ 

4 ὥν" οα. Ὁ ὄ εὐ[σή]μω [7 ἴπ τᾶβ. ὁχ οοῦσ. 1 1 Ὄφι- 
οὔχος ἔχει ἀστέρας κ. τ. 1. 5. | δὲ 10---12 ἀριστερᾶς --- δὲ- 
ξιᾶς Ποῦ. δεξιᾶς --- ἀριστερᾶς Ο 14---͵ΤἘ6 ἐπὶ τῆς δεξιᾶς κνή- 
μης α΄, ἐφ᾽ ἑξκατέρων ποδῶν α΄ ἰἱπβοταὶϊν ΗΟΌ. 160 τὸν ἀεὶ. 
ΒΟΒΘαὮΌ. 11 ροβὺῦ δεξιοῦ δἀὰ. ποδὸς Ε611. [ λαμπρὸν α΄ Ὁ, 
λαμπρότερον ΒΟΌ. 18 τοὺς πάντας ις΄ Ῥοβὺ κεφαλῆς β΄ (19) 
δυο, Ῥταθθαμπθ ΗΟΡ., τθυοοανὶ οὖ ῥγῸ ἐς΄' βουϊρϑβὶ εξ΄ ; 5. Βεθοὺ (ροϑῦ 
5) οἵ δὲ λοιποὶ ἐπὶ τῆς σπείρας τοῦ Δράκοντος 19 γοϑὺ β΄ 
Ἰδοῦπαθ βίρματη Ροβαϊ; οθίθυθθ βϑυύρθῃξβ 866 1186 οπυπιθγαΐδθ 
ογϑηῦ, αὰὰ8 οὖ 55 οὐ Ηγρ. οὖ βοβδαθ. ὑϑὰ8 1ξα γϑϑέλδαθσθ οομδ- 
ὑὰ8 βυτι: ἐπὶ τῆς καμπῆς τῆς κεφαλῆς δ΄, ἕως τῆς ἀριστερᾶς 
χειρὸς τοῦ Ὀφιούχου β΄, λαμπρότερον δὲ τὸν πλησιαίτατον αὖ- 
τῆς, ἐπὶ τῆς σπείρας τοῦ Ὄφεως ἕως τοῦ σώματος τοῦ Ὀφιού- 
χου ε΄, ἐπὶ τῆς πρώτης καμπῆς δ΄, ἐπὶ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης 
ἕως τῆς κέρκου ς΄" τοὺς πάντας χγ΄. 



ΣΚΟΡΠΙΟΥ͂. 9 

1. Σκορπίου. 

Οὗτος διὰ τὸ μέγεϑος εἰς δύο δωδεκατημόρια δι- 

αἱρεῖται" καὶ τὸ μὲν ἐπέχουσιν αἱ χηλαί, ϑάτερον δὲ 
τὸ σῶμα καὶ τὸ κέντρον. τοῦτον, φασίν, ἐποίησεν ἴ4ρ- 
τεμις ἀναδοϑῆναι (ἐκ τῆς κολώνης τῆς Χίου νήσου, 

καὶ τὸν Ὠρίωνα πλῆξαι, καὶ οὕτως ἀποθανεῖν, ἐπειδὴ 
ἐν κυνηγεσίῳ ἀκόσμως αὐτὴν ἐβιάσατο᾽ ὃν Ζεὺς ἐν 
τοῖς λαμπροῖς ἔϑηκε τῶν ἄστρων, ἵν᾽ εἰδῶσιν οἵ ἐπι- 
γινόμενοι ἄνϑρωποι τὴν ἰσχύν τε αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐφ᾽ ἑκατέρας χηλῆς β΄, ὧν εἰσιν 
οἵ μὲν πρῶτοι μεγάλοι, οἵ δὲ δεύτεροι ἀμαυροί, 
ἐπὶ δὲ τοῦ μετώπου (λαμπροὺς γ΄, ὧν ὃ μέσος λαμ- 
πρότατος, ἐπὶ τῆς ῥάχεως» λαμπροὺς γ΄, ἐπὶ τῆς κοι- 

λίας β΄, ἐπὶ τῆς κέρκου ε΄, ἐπὶ τοῦ κέντρου β΄" προη- 
γεῖται μὲν ἐν αὐ[244]τοῖς πάντων φαιδρότερος ὧν 

ὁ ἐπὶ τῆς βορείας χηλῆς λαμπρὸς ἀστήρ᾽ {τοὺς πάν- 
τας υϑ'). 

8. 
ΕΒ [16]. Ὁ. 

«Περὶ τοῦ Βοώτου τοῦ ᾿ἀρκτοφύλακος. 

καὶ ᾿ρκτοφύλακος. 

«Πλερὶ τούτου λέγεται Περὶ τούτου λέγεται ὅτι 

ὅτι ᾿ρκάς ἐστιν ὁ Καλλι- ᾿Ζρκάς ἐστιν ὁ Καλλιστοῦς 

1 σκορπίος Μ 4 τοῦτον -- - (Ὁ) ἐβιάσατο οἴ. Ἀ. νν. θ081--- 
θ44 (Νιοαπά. 776). 18---90) ὅ ἐκ δάά. ϑοβδυθ. τῆς 46]. 
ΒοΡ. 7 κυνηγεσίᾳ ΒΟ. | Ἰξδιάδονο Ο 8 ἀστέρων 0, ΜΝ 

ΒΟΙΙΡΒὶ 10 Ὁ Σκορπίος ἔχει, ἀστέρας κι τ᾿. 8 11 ἀφαυ- 
ροί ὃ 12--118 λαμπροὺς γ᾽" -- τῆς ῥάχεως" δαά. οοη]. 38 
Ηγρ., γ΄--- τοῦ νότου τἀά. ΒΟΌ. 18 λαμπροὶ Οὐ, (017. ΕῈ]]. 
β (410.} δ᾽ Ο β΄ 1 16--1ἴ τοὺς πάντας «ϑ' ααὰ. ΕῈ]]. 

18 ἀρκτοφύλαξ  Μ 20 ἀ6 ἴδθυϊα οὗ, ΑΡοΟ]]οα. ΠΠ], 8, ῶ οἷο. 
21 ὁ Ὁ᾽, ἐκ οἀᾷ, γγδϑίον ἘῈ]]. 

ΓῚ ὃ 



10 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν, 

στοῦς καὶ Ζιὸς γεγονώς, καὶ Διὸς γεγονώς, ὃν 
ᾧκησε δὲ περὶ τὸ Μύκαιον 
φϑείραντος αὐτὴν Διός" 
οὗ προσποιησάμενος ὃ 4υ- κατακόψας 4“υ- 

δχάων τὸν Δία ἐξένιξεν, κάων, ἐξένισε τὸν Ζία 
ὥς φησιν Ἡσίοδος, καὶ τὸ 

βρέφος κατακόψας, παρέ- 
ϑηκὲν ἐπὶ τὴν τράπεξαν᾽ παραϑεὶξς ἐπὶ τράπε- 
ὅϑεν ἐκείνην μὲν ἀνατρέ- ξαν᾿ ὅϑεν ἐκείνην μὲν 

τὸ πεῖ, ἀφ᾽ οὗ ἡ Τραπεζοῦς ἀνατρέπει, ἀφ᾽ οὗ ἡ Τρα- 
καλεῖται πόλις, τὴν δὲ οἱ- πεξοῦς καλεῖται πόλις" τὴν 

κίαν ἐκεραύνωσε, τὸν δὲ δὲ οἰκίαν αὐτοῦ κεραυνοῖ 
“Μυκάονα ἀπεϑηρίωσε καὶ τῆς ὠμότητος αὐτὸν μυ-᾿" 
αὐτὸν λύκον ἐποίησε᾽ τὸν σαχϑείς" τὸν 

τ δὲ ᾿ἀρκάδα πάλιν ἀναπλά- δὲ ᾿ἀρκάδα πάλιν συμπλά- 
ὅας ἔϑηκεν ἄρτιον. καὶ σας, ἔϑηκεν ἄρτιον 

ἐτράφη παρ᾽ αἰπόλῳ" νεα- 

νίσκος δ᾽ ὧν ἤδη δοκεῖ 

καταδραμεῖν εἰς τὸ “4ύ- 

30 καίον καὶ ἀγνοήσας τὴν 
μητέρα γῆμαι" οἱ δὲ κατοι- 
κοῦντες τὸν τόπον ἀμφο- 
τέρους κατὰ νόμον ϑύειν 

ἔμελλον" ὃ δὲ Ζεὺς ἐξελό- 

38 μένος αὐτοὺς διὰ τὴν συγ- 

γένειαν εἰς τὰ ἄστρα ἀνή- καὶ ἐν τοῖς ἄστροις ἀνή- 

γαγεν. γαγεν. ΄ 

2 Λυκαῖον οοᾶ, [10 ἐφ᾽ οὐ. 21 μητέρα γῆμαι] ““Ἰιαὐτὶ 
ψίτα ἴθτο σοὶ 85 

10---11 ἀφ᾽ οὗ --- πόλις ἀ6]. ΒΡ. 12 κερανοὶῖ 1, 



ΠΑΡΘΕΝΟΥ. 11 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ μὲν 
τῆς δεξιᾶς χειρὸς δ΄, οἵ 
οὐ δύνουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς 
κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ 
ἑχατέρων τῶν ὥμων λαμ- ὁ 
πρὸν α΄, ἐπὶ τῶν μαστῶν 
ἑκατέρων α΄, λαμπρὸν τὸν 
ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ καὶ ὑπ᾽ 

αὐτὸν α΄ ἀμαυρόν, καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἀγκῶνος «δεξιοῦ» α΄ τὸ 
λαμπρόν, ἀνὰ μέσον τῶν 
γονάτων α΄ λαμπρότατον, 

ὃς δὴ ᾿ἀρκτοῦρος καλεῖται, πε Ἰὰ 
ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ποδὶ λαμπρὸν 
α΄" {τοὺς πάντας ιδ΄). 15 

9. Παρϑένου. 

Ταύτην Ἡσίοδος ἐν Θεογονίᾳ εἴρηκε ϑυγατέρα Ζιὸς 

᾿ καὶ Θέμιδος, καλεῖσϑαι δὲ αὐτὴν Δίκην" λέγει δὲ καὶ 
"άρατος παρὰ τούτου λαβὼν τὴν ἱστορίαν ὡς οὖσα πρό- 

τερον ἀϑάνατος καὶ ἐπὶ τῆς γῆς σὺν τοῖς ἀνθρώποις 90 

ἦν καὶ ὅτι Δίκην αὐτὴν ἐκάλουν᾽ μεταστάντων δὲ 

1 Ὁ ᾿Αρκτοφύλαξ ἤτοι ὁ Βοώτης ἔχει ἀστέρας κιτ.1.8 2 β΄ Ὁ, 
οοΥγ. ΟΡ. 6 μασϑῶν Ο ργδοίου 5 9 καὶ οι. 5 10 δεξιοῦ 
δαὰα. αδ]θὺβ 10---11 α΄ λαμπρὸν" Ὁ, λαμπρὸν α΄ οΘἀ 4. 11 ἀνα- 
μέσον 18 ἀρχτικοῦ ἴῃ τὰρ΄. δα ἐϊξα]αμη οαρ. 84. τϑ]δύασα [ι, 
ἀρκτικὴ δὰ ουπάθῃι ὑϊξα] τα οτηπΐπο ΘρρΙΙοαύατα (οὗ, ὑγαθ) Μ, 
μὰς ὑγαῖθοὶ οὗ ἴῃ ᾿ἀρχτούρου" οοτητηυΐαγι 1ὅ τοὺς πάντας ιδ΄ 
δα, Ἐ5]]. 10 παρϑένος ἀρκτική Μ, ἀρκτικοῦ ἴῃ τηρσ΄. 1, (οἴ. 
ΟΆΡ. αποα Ῥγ860.) 11 Ἠδβιοαὶ ΤΠοοσ. 901. 902 οὗ, Ορ. εἰ Ὁ. 
250 βαα. [ ἐν Θεογονίᾳ 8Βι8ρ. βομδαθ. ὑποῖβ 8601. οΡ. 19.Α. 
γυν. 99---186 20 ἀϑάνατος πρότερον ΒΟΌ. 



12 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙῚ ΖΩΙΔΙΩΝ. 

αὐτῶν καὶ μηκέτι τὸ δίκαιον συντηρούντων, οὐκέτι 

σὺν αὐτοῖς ἦν, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ὄρη ὑπεχώρει" εἶτα στά- 
σεων καὶ πολέμων αὐτοῖς ὄντων [διὰ] τὴν παντελῆ 
αὐτῶν ἀδικίαν ἀπομισήσαδσαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελ- 

5 ϑεῖν. λέγονται δὲ καὶ ἕτεροι λόγοι περὶ αὐτῆς πλεῖ- 
στοι" οἱ μὲν γὰρ αὐτήν φασιν εἶναι Ζήμητρα διὰ τὸ 
ἔχειν στάχυν, οἵ δὲ Ἴσιν, οἵ δὲ ᾿ἀταργάτιν, οἵ δὲ Τύ- 
[24δ]χην, διὸ καὶ ἀκέφαλον αὐτὴν δχηματίζξουδιν. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄ ἀμαυρόν, 
10 (ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ὥμῳ α΄, (ἐν πτέρυγι ἑκατέρα β΄, ὃ δ᾽ 

ἐν τῇ δεξιᾷ πτέρυγι {μεταξὺ τοῦ τε ὥμου καὶ τοῦ 
γὶ μὲν ἄκρου τῆς πτέρυγος Προτρυγητὴρ καλεῖται, {ἐπ᾽ ἀγκῶ- 

νος ἑκατέρου α΄, (ἐπὶ χειρὸς ἄκρας ἑκατέρας α΄, ὃ δ᾽ 
Στιάχυος ἐπὶ τῆς εὐωνύμου λαμπρὸς καλεῖται Στάχυς, ἐπὶ τῆς 

τὸ πέζης τοῦ χιτῶνος (ζ(ἀμαυροὺς ς΄), Ὁ ἀμαυρὸν α΄, 
ἐφ᾽ ἑκατέρου ποδὸς α΄" οἱ πάντες κ΄. 

10. Διδύμων. 

Οὗτοι λέγονται Διόσκουροι εἶναι" ἐν δὲ τῇ “ακω- 
νικῇ τραφέντες ἐπιφάνειαν ἔσχον, φιλαδελφίᾳ δὲ ὑπερ- 
ἤνεγκαν πάντας" οὔτε γὰρ περὶ ἀρχῆς οὔτε περὶ ἄλλου 

0 τινὸς ἤρισαν. μνήμην δὲ αὐτῶν Ζεὺς ϑέσϑαι βουλό- 

1 γμοξὺ καὶ βοβδρ. δἀά. νυ]ῦ τῶν ἐπιγιγνομένων 8 διὰ 
46]. Ὑ Πδτηον ὐζαΒ, ἀπ 018 560]. ] παντελὴ ἴ, θ “ήμητραν Ὁ, 
-ρὰα ΒΟΌ. 1 ἀταργαντηνοὶ τύχην 1, ἀταργάντην Ὁ οοὐτ. ἘΕῈ]]. 
9 Ἢ παρϑένος ἔχει ἀστέρας κ. τ. 1. 5. || α΄ ἀμαυρόν Ἐπ]]., δ΄ 
ἀμαυροὺς Ο 10 ἑκατέρᾳ Ε6]]., -τέρω Ο, γροβίθα ἀμαυροὺς 
Ἰορσοθαὺ 88 11 μεταξὺ δα. Ποῦ. 12 ἄρκτου Ὁ | προτρυ- 
γητὴρ οἵ. Α΄ γνν. 181---188, προτρυγητῆρα ἴῃ τηρ. 1, οἱ. Ὁ, -τῆ- 
ρος ΒΟΥΙΡΒῚ 14 Στάχυος ἴπ τηρ. 1,, οπι. Ὁ 1ὅ ἀμαυρὸν 
α΄ ἢν αὐοα ΕΔ]]. ὑφοϊξθ οὺ ροβὺ θὰπὶ 8}11 θα. ἴῃ -ροὺς ς΄ τηυΐδ- 
ψουαμηὗῦ, ΒΟΙΎΔΥΙ, ἀμαυροὺς τ΄ ΒΌΡΡΙΘΟΥΙ, ροβέθα Ἰδοιπϑτη ΒΙΡΉΑΥΙ 
10 κ΄" Ο, ιϑ'΄ 6ἀά. 11 δίδυμοι Μ 18 Οὗτοι λέγονται 
Διόσκουροι" ἔχουσι δ᾽ ἀστέρας κ. τ. 1. (Ὁ. 18, 8) 5 



ΚΑΡΚΙΝΟΥ͂. 1 

μενος τῆς κοινότητος, Ζ΄ιδύμους ὀνομάδας εἰς τὸ αὐτὸ 

ἀμφοτέρους ἔστησεν ἐν τοῖς ἄστροις. 

ο Ἔχουσι δὲ ἀστέρας ὃ μὲν ἐποχούμενος τοῦ Καρ- 
κίνου (ἐπὶ τῆς κεφαλῆς (α΄ λαμπρόν, ἐπ’ ὥμου ἕκα- 
τέρου α΄ λαμπρόν, ἐπὶ δεξιοῦ ἀγκῶνος α΄, ἐπὶ δεξιᾶς ὁ 
χειρὸς α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ γόνατι α΄, (ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ποδὶ 
α΄; τοὺς πάντας 8) ὃ δ᾽ ἐχόμενος ἔχει ἐπὶ τῆς κεφα- 
λῆς α΄ λαμπρόν, (ἐπ᾽) ἀριστερῷ ὥμῳ λαμπρὸν α΄, ἐπὶ 
μαστῷ ἑκατέρῳ α΄, (ἐπ᾽) ἀριστεροῦ ἀγκῶνος α΄, (ἐπ᾽) 
ἄκρας χειρὸς α΄, «ἐπ᾽ ἀριστερῷ γόνατι α΄, (ἐφ᾽ τὸ 
ἑκατέρῳ ποδὶ α΄, ὑπὸ τὸν ἀριστερὸν πόδα α΄, ὃς κα- 
λεῖται. Πρόπους" (τοὺς πάντας ιν. ( Πρόποδος) 

11. Καρκίνου. 

Οὗτος δοκεῖ ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι δι᾿’ Ἥραν, 

ὅτι μόνος Ηρακλεῖ τῶν ἄλ[246Ί]λων συμμαχούντων ὅτε τι5 
τὴν ὕδραν ἀνήρει, ἐκ τῆς λίμνης ἐκπηδήσας ἔδακεν 
αὐτοῦ τὸν πόδα, καϑάπερ φησὶ Πανύασις ἐν Ἡρακλείᾳ" 
ϑυμωϑεὶς δ᾽ ὁ Ἡρακλῆς δοκεῖ τῷ ποδὶ συνϑλάσαι 
αὐτόν, ὅϑεν μεγάλης τιμῆς τετύχηκε καταριϑμούμενος 

ἔν τοῖς ιβ΄ ξῳδίοις. 90 

Καλοῦνται δέ τινες αὐτῶν ἀστέρες Ὄνοι, οὃς Ζ΄1ιό- 

νυσος ἀνήγαγεν εἰς τὰ ἄστρα. ἔστι δὲ αὐτοῖς καὶ 
Φάτνη παράσημον" ἡ δὲ τούτων ἱστορία αὕτη" 

4-- 0 α΄ λαμπρόν --- χειρὸς α΄ δἀᾶ, ΕΔ}. ὅ α΄ λαμπρόν" 
ΒΟΥΡΒὶ, λαμπρὸν α΄ ΕῈ]]. 6. ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ποδὶ α΄ δ84ὰ. 
ΒοΒδαΡ. 1 τοὺς πάντας ὃ΄ " δαᾷ. ὁο0η]. 85 80 9 μασϑῶ Ὁ, 
οοΥτ. ὟΥ οϑῦ. 12 τρέπους Μ τρόπος Ο; οἵ, ΗἸΡΡατομαμπι 240, 4; 
208, 28 (Μδῃϊ.), ἴῃ τὰρ. Πρόποδος δάϊθοὶ | τοὺς πάντας ε΄" δα. 
608]. 58 ὅν, τοὺς π. εζ΄ ΕῸ]1., τ. π. ιϑ΄ Βοῦ., τ. π. ἐις΄ ϑοβδαυῦ. 
18 καρκῖνος Μ 11 Ῥϑηγαβιαὶβ ἔγρ. 8. ΚΊΏΚΘΙ. (οἵ, ΑΡρο]]οὰ. ἢ, 
ὅ, ἢ. 4 οἷο) 28 {πδ)ερὶ τῶν Ὄνων καὶ τῆς Φάτνης [ Μέγεται 



14 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ, 

Ὄνων καὶ Φάτνης. 

Ὅτε ἐπὶ Γίγαντας ἐστρατεύοντο οἵ ϑεοί, λέγεται Ζ1:ι6- 
νυσον καὶ “Ἤφαιστον καὶ Σατύρους ἐπὶ ὄνων πορεύ- 
εσϑαι" οὔπω δὲ ἑωραμένων αὐτοῖς τῶν Γιγάντων πλη- 

5 σίον ὄντες ὠγκήϑησαν οἱ ὄνοι, οἱ δὲ Γίγαντες ἀκού- 
ὅαντες τὴν φωνὴν ἔφυγον᾽ διὸ ἐτιμήϑησαν ἐν τῷ 
Καρκίνῳ εἶναι ἐπὶ δυσμάς. 

Ἔχει δὲ ὃ Καρκίνος ἐπὶ τοῦ ὀστράκου ἀστέρας λαμ- 
προὺς β΄, οὗτοί εἰσιν οἵ Ὄνοι" τὸ δὲ νεφέλιόν ἐστιν 

10 ἡ ἐν αὐτῷ δρωμένη Φάτνη, παρ᾽ ἧ δοκοῦσιν ἑστάναι" 
ἐπὶ τοῖς δεξιοῖς ποσὶν ἐφ᾽ ἑκάστῳ α΄ ἀμαυρόν, ἐπὶ δὲ 
τοῖς ἀριστεροῖς τοῦ πρώτου β' ἀμαυροὺς καὶ ἐπὶ τοῦ 
δευτέρου (β΄), καὶ ἐπὶ τοῦ τρίτου ζα’». ὁμοίως ἐπ᾽ 
ἄκρας τοῦ τετάρτου (α΄, ἐπὶ τοῦ στόματος (α΄. καὶ 

15 ἐπὶ τῆς χηλῆς τῆς δεξιᾶς γ΄, ζὁμοίους οὐ μεγάλους), 
ὁμοίως (οὐδ μεγάλους ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς χηλῆς (β΄. 
οἵ πάντες ιη΄. 

δὲ ΩΝ ἐύων (οἢ Ηγρ. 535) ἱστορία περὶ αὐτῶν αὕτη" ὅτε 
κι τ. 1. 

2 Γίγαντας, α αἸύθγυμα Θχ ΘΟ. 1, γύγαντας Ἐὶ | λέγεται) ὡς 
εἴρηται ἢ ἀ4 οὕτω Ἡ Ι ὁρωμένων ΟἉ, οοτγ. ΒοΡ. 6 τῆς φωνῆς Ο, 
Ῥτδθίθσ ᾿ὸ (τὴν φωνὴν) 6---ἴ διὸ ἐτιμήϑησαν --- ἐπὶ δυσμάς] 
ἔνϑεν ἐτιμήϑησαν καὶ ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέϑησαν, το]ίασδ, ΟἸηἾδ88δ, 

Ἴ ἐπὶ δυσμάς 808ρ. ο6π8. βοιδαρ, ΙΘπθπβὶ 8 Ὁ Καρ- 
κίνος ἔχει ἐπὶ τοῦ ὀστράκου κ. τ. 1. 8 9 ιβ΄ Ὁ, οοττ. Ἐ8}1. 1} 
οὗτοι --- (10) ἑστάναι οἵ, Α, νγν. 899 866. 9---10 νεφέλιον ἔν 
αὐτῷ ὁρώμενόν ἐστιν ἡ λεγομένη Ηδγπ. νεφέλιον] οἵ. νεφελώδης 
συστροφή ἃ. Ῥίο]οια. οὐ Ῥτγοουτα 11 ἑἕκατέρω Ὁ, οοτν. ΒΟΡ. ] 
λαρκεὺν Ο, ἀμαυρὸν Βοιῖρβὶ, ρῥγδθϑυμέθ ΒΟΡ., οοπβθηίθηὐθ 
ΘΟΒΙΔΡΑΓΘ]11Ὸ 12 λαμπροὶ Ο, ἀμαυροὺς" Βογίρϑὶ ὁ0η]. ΗΥΡ.» 
οομβθηῦ, ΒΟΒΙΔΡ. 12---Ἰ4 καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου --- τοῦ τετάρ- 
του (α΄) καὶ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ τροπικοῦ ὁμοίως ἐπ᾿ 
ἄκρας αὐτοῦ δ' Οὐ, οοὐτν. Ἐ81].. αὐτὶ πυχηθγοβ οτβ., ΗΟ. 1Π86Γ. 
14 α΄ εαἰξογυτη ἴηβου. ΒΟΌ. 1ὅ ὁμοίους οὐ μεγάλους" 844. 
10 ὁμοίως μεγάλους Ὁ, Ἰπξογροβαὶ οὐ"; ὁμοίους οὐ μεγάλους εὖ 
Ῥοβὺ χῆλης (16): ὁμοίους Βοῦ. [ β΄ ἀᾷάᾷ. ΕῈ]]. 



ΛΕΟΝΤΟΣ. 18 

12. “έοντος. 

Οὗτός ἐστι μὲν τῶν ἐπιφανῶν ἄστρων δοκεῖ δ᾽ 
ὑπὸ Διὸς τιμηϑῆναι τοῦτο τὸ ξώδιον διὰ τὸ τῶν τε- 

τραπόδων ἡγεῖσϑαι. τινὲς δέ φασιν ὅτι Ηρακλέους 
πρῶτος ἄϑλος ἦν εἰς τὸ μνημονευϑῆναι" φιλοδοξῶν 
γὰρ μόνον τοῦτον οὐχ ὅπλοις ἀνεῖλεν, ἀλλὰ συμπλα- 
κεὶς ἀπέπνιξεν᾽ λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ Πείσανδρος ὃ 

“Ῥύδιος" ὅϑεν καὶ τὴν δορὰν αὐ[24 1Π]τοῦ ἔχειν, ὡς ἔν- 
δοξον ἔργον πεποιηκώς. οὗτός ἐστιν ὁ ἐν τῇ Νεμέᾳ 

ὑπ᾽’ αὐτοῦ φονευϑείς. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς γ΄, ἐπὶ τοῦ στή- 

ϑους (α΄, ὑπὸ τὸ στῆϑος» β΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς 
λαμπρὸν α΄, ἐπὶ μέσης {τῆς κοιλίας» α΄, ὑπὸ τὴν κοι- 
λίαν α΄, ἐπὶ τοῦ ἰσχίου α΄, ἐπὶ τοῦ ὀπιδϑίου γόνατος 
α΄, ἐπὶ ποδὸς ἄκρου λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄, 
ἐπὶ τῆς ῥάχεως γ΄, ἐπὶ μέσης τῆς κέρκου α΄, ἐπ᾽ ἄκρας 
λαμπρὸν α΄, [ἐπὶ τῆς κοιλίας α΄ {τοὺς πάντας 8. 

1 λέων Μ ῶ ἀστέρων Ο, οοΥτ. Κορ. ὅ πρῶτον 0, 
οοΥτ. Ε6]], θ---Ἴ συμπλακὶς 1, Ἷ ἡ φοὲ τούτου ΒΟΌ. 
πίνδαρος Οὐ, οοΥΥ. Ε]}., ἔτρ. 1 ΚΊΗΚΘΕΙ. (οἵ, Αροϊ]]οάᾶ, Π, ὅ, 1 οἴο.) 
8 ἔχειν" Ο,, ἔσχεν οἀάα, 9 οὗτός ἐστιν κ. τ. Δ. οἵ. Οοδηηδπι 
Ἡϊογόβοίγαι. ἃρ. Μδδ88., αἰ. ὅ; Νῖρ. ΕἸρυίασα ἔτρ. ΟΧΧΧΧΙΠ 
προ φαρ 11 Ὁ Λέων ἔχει ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς κ. τ. 1. 

Ι δηΐθ ἐπὶ τοῦ στήϑους: ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄ (16) τογοοαν!ὺ ΠΟΌ. 
12 α΄, ὑπὸ τὸ στῆϑος " ὐα]α]; β΄ τυυϊαγιῦ ἴῃ α΄, ἰπά6 ἐπὶ τῆς ῥάχεως 
(10) --- λαμπρὸν α΄ (117) ὰο τονοογῦ, δαϊοοϊζαθο ὑπὸ τὸ στῆϑος β΄ 
ἘΟΌ. 18 κοιλίας δα. Ἐ4]]., Ῥγδθροβυὶ τῆς", ροβύθῳ 85 λαμ- 
πρὸν Ἰοροθαὺ 18---14 ρμοϑὺ ὑπὸ τὴν κοιλίαν Ηγρ. μέγαν, 8.8 
λαμπρὸν Ἰδορ. 14 γόνατος οὖ γάγατος ἸΘΡῚ ροΐεϑὺ ἴ, (οὗ, ῥταθῖ.) 
16 μέσου 1, μέσου τοῦ Ο ἐπ᾽ ἄκρας ἴπ ταβ., τη ιου 5. ΕΠ ΘΟ 8 
οχαχαύαση, ἔοτίαϑβθ οὖ λαμπρὸν α΄ αὐυοᾶ ἀδοβῦ, 6 ποῃη}}}}}8 σθ- 
10 118, τηϑπὰι ῬΥηδ βουρύασπι, ροβύθῳ ἀδἸθίαπι, οομπίοίτηυβ τὶ 
11 ἐπὶ τῆς κοιλίας α΄ 46]. ΒΟΌ., ἀποῖβ 560].; ἔογίαββθ τῆς κοιλέας 
ἴῃ την. δα Ἰδοῦπϑηη ΒΌΡΡΙΘπάδιι ροϑὺ ἐπὶ μέσης (18) δαϊδούμστα, 
ῬΥΆΘΙΆΪ580 ἐπὶ, ροβύροβιθο α΄, ἴα180 Ἰοθοὸ ἴῃ ἐθχύππι ᾿πγορβὶῦ | τοὺς 
πάντας ιϑ' τὐὰ. ἘΔ]]. 

10΄ 

ΓΝ 5 



16 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΘΙΔΙΩ͂Ν. 

{πιο- ὁρῶνται δὲ καὶ ὑπὲρ αὐτὸν ἐν τριγώνῳ κατὰ τὴν 
πη κῶς κέρκον ἀμαυροὶ ἑπτά, οἱ καλοῦνται Πλόκαμος Βερενί- 
γίχης) χῃς Εὐεργέτιδος. ᾿ 

18. Ἡνιόχου. 

δ Τοῦτον λέγουσιν ὅτι ὃ Ζεὺς ἰδὼν πρῶτον ἐν ἀν- 

ϑρώποις ἅρμα ξεύξαντα [ἵππων], ὅς ἐστιν ᾿Εριχϑόνιος 
ἐξ Ηφαίστου καὶ Γῆς γενόμενος, καὶ ϑαυμάσας ὅτι τῇ 
τοῦ Ἡλίου ἀντίμιμον ἐποιήσατο διφρείαν ὑποξζεύξας 

ἵππους λευκοὺς (ἀνήγαγεν εἰς τὰ ἄστραν᾽ πρῶτόν τε 

το ϑηνᾷ πομπὴν ἤγαγεν ἐν ἀκροπόλει καὶ ἐποιήσατο 
πρὸς τούτοις ἐπιφανῆ τὴν ϑυσίαν αὐτῆς {τὸ ξόανον» 
σεμνύνων. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης περὶ τῆς γενέσεως 
αὐτοῦ τὸν τρόπον τοῦτον" “Ἥφαιστον ἐρασϑέντα ᾿49ϑη- 
νᾶς βούλεσϑαι αὐτῇ μιγῆναι, τῆς δὲ ἀποστρεφομένης 

15 καὶ τὴν παρϑενίαν μᾶλλον αἱρουμένης ἔν τινι τόπῳ 

τῆς ᾿Αττικῆς κρύπτεσϑαι, ὃν λέγουσι καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου 
προσαγορευϑῆναι ᾿“Ηφαιστεῖον᾽ ὃς δόξας αὐτὴν κρατή- 

σειν καὶ ἐπιϑέμενος πλη[248]γεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς τῷ δόρατι 
ἀφῆκε τὴν ἐπιϑυμίαν, φερομένης εἰς τὴν γῆν τῆς σπορᾶς" 

90 ἐξ ἧς γεγενῆσθαι λέγουσι παῖδα, ὃς ἐκ τούτου ᾽Ἔρι- 

χϑόνιος ἐκλήϑη, καὶ αὐξηϑεὶς τοῦϑ᾽ εὗρε καὶ ἐθαυ- 

1 καὶ 8 ῶ ἀμαυροὶ οὗ. Α681115 ΤᾺΣ ]βα9. ν». 184 
Ῥείδν. [ πλόκαμοι Ο4, οοττ. ὙἈ]ΟΚΘΠΔΥΙὰΒ 2---9Ῥ. Πλοκάμου Βε- 
ρενίκης ἴῃ τηρ. δαϊθοὶ 4 ἡνίοχος Μ' δ Ὁ Ἡνίοχός ἐστιν 
ὁ ᾿Ἐριχϑόνιος ὃς ἄρμα ξεῦξαι πρῶτον λέγεται ὃ θ ἵππων 
ΒΌΒΡ. ϑβοβδαθ. ὑποὶβ 860]. [ ̓ ᾽Εριχϑόνιος οἵ. Αρο]]οά. ΠΙ 14, 6 
1 ϑαυμάσαι Ὁ 9. δηίθ λευκοὺς: δ΄ δαα. ὙΥΠΔΙΙον ὑΖία8 ] 
ἀνήγαγεν εἰς τὰ ἄστρα ΒαρρΙοπάυτα οοπϑαϊῦ βομδυῦ. 1 πρῶτόν τὲ 
πρῶτος δὲ ΒΟΡ. 11 τὸ ξόανον" δα. 6χ Αγο]]οά. ΠΙ, 14,6 
12 ἘΠΥΡΙ 18. ἔτρ. 928 Ν.5 11 “Ἥφαιστον Ὁ, ἩΗφαΐίστιον Ηδγπ. 
(οὐ ἩΗφαίστου οομὶ.), ἩΗφαιστεῖον Μαϊίΐαουβ [ ὃς] ὅϑεν ΒΟΡ. ὁ. 
δὲ Ναυοκῖβ 11---18 κρατήσειν, 100. Οχίγοπιδθ. 6Χ ΟΟΥΥ. 

20 γεγενῆσθαι 1, 
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μάσϑη ἀγωνιστὴς γενόμενος ἤγαγε δ᾽ ἐπιμελῶς τὰ 
Παναϑήναια καὶ ἅρμα ἡνιόχει ἔχων παραβάτην ἀσπί- 
διον ἔχοντα καὶ τριλοφίαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς" ἀπ᾽ ἐκεί- 
ψου δὲ κατὰ μίμησιν ὁ καλούμενος ἀποβάτης. 

᾿Ἐσχημάτισται δ᾽ ἐν τούτῳ ἡ Αϊξ καὶ οἱ Ἔριφοι. 
Μουσαῖος γάρ φησι Ζ)ία γεννώμενον ἐγχειρισϑῆναι 

ὑπὸ Ῥέας Θέμιδι, Θέμιν δὲ ᾿Δμαλϑείᾳ δοῦναι τὸ βρέ- 
φος, τὴν δὲ ἔχουσαν αἷγα ὑποϑεῖναι, τὴν δ᾽ ἐκϑρέψαι 

Δία: τὴν δὲ Αἶἷγα εἷναι Ἡλίου ϑυγατέρα φοβερὰν 
οὕτως ὥστε τοὺς κατὰ Κρόνον ϑεούς, βδελυττομένους 

τὴν μορφὴν τῆς παιδός, ἀξιῶσαι {τὴν Γῆν κρύψαι 

αὐτὴν ἔν τινι τῶν κατὰ Κρήτην ἄντρων᾽ καὶ ἀποκρυ- 

ψαμένην ἐπιμέλειαν αὐτῆς τῇ ᾿“μαλθϑείᾳ ἐγχειρίσαι, 
τὴν δὲ τῷ ἐκείνης γάλακτι τὸν Δία ἐκϑρέψαι" ἐλϑόν- 

τος δὲ τοῦ παιδὸς εἰς ἡλικίαν καὶ μέλλοντος Τιτᾶσι 

πολεμεῖν, οὐκ ἔχοντος δὲ ὅπλα; ϑεσπισϑῆναι αὐτῷ τῆς 

αἰγὸς τῇ δορᾷ ὅπλῳ χρήσασϑαι διά τε τὸ ἄτρωτον 

αὐτῆς καὶ φοβερὸν καὶ διὰ τὸ εἰς μέσην τὴν ῥάχιν 
Γοργόνος πρόσωπον ἔχειν" ποιήσαντος δὲ ταῦτα τοῦ 

Διὸς καὶ τῇ τέχνῃ φανέντος διπλασίονος, τὰ ὀστᾶ δὲ 
τῆς αἰγὸς καλύψαντος ἄλλῃ δορᾷ καὶ ἔμψυχον αὐτὴν 
καὶ ἀϑάνατον κατασκευάσαντος, αὐτὴν μέν φασιν ἄστροι' 
οὐράνιον [κατασκευάσαι] ὃ Ὃ δ 

Τινὲς δέ φασι Μυρτίλον ὀνόματι τὸν (Οἰνομάου 
ἡνίοχον εἶναι τὸν ἐξ Ἑρμοῦ γεγονότα. 

2 ἅμα ἡνίοχον (ἡνίόχον, δἃοο. α]ῦ. ἀο]οῖ. 7) ἅρμα ἡνιόχει 
ΒΟΡ. 4 ἀποβάτης οἵ. Εΐγτα. Μ. νΡ. 124 0 Μυβδδὶ ἔγρ. 7 
ΚΊΏΚΟΙ. [10 χρόνον 1 11 τὴν δα. ΒοΌ. 1 γίγασι Ὁ, οοΥτ. 
ΒΟΡ. 20 τέχνῃ] σκέπῃ ἘΟΌ. 21 ἔμψυχον] 7 ἴῃ τα 8. ἢ" 
22---2ῶ8 ἄστρον --- κατασκευάσαι ὑποὶβ 860]., ἰδουσπατη βἰρπδανγῦ 
ΒΟΡ.; Βᾶθο ἴδσγθ βχοϊϊββθ ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι, Δία δὲ αἰ- 
γίοχον κληϑῆναι ἰάθη ορὶπαῦῃβ οϑὺ 28 κατασκευάσαι] κατα- 
στῆσαι Ἤδγα. ῶ4 Οἰνομάου ἃ, ϑομδυῦ. 
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18 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑῚΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν, 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄, καὶ ἐφ᾽ ἕκα- 
τέρων τῶν ὥμων α΄, ὧν τὸν μὲν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ 

«Αἰγός λαμπρόν, ὃς καλεῖται Αἴξ, ἐφ’ ἑκατέρου ἀγκῶνος α΄, 
4 (ἐπὶ δεξιᾶς χειρὸς α΄, ἐπ) ἀριστερᾶς χειρὸς β΄, οἵ 

Ἐρίφων δὴ καλοῦνται '"Ἔριφοι" τοὺς πάντας η΄. 

[249] 14. Ταύρου. 

Οὗτος λέγεται ἐν τοῖς ἄστροις τεϑῆναι διὰ τὸ 
Εὐρώπην ἀγαγεῖν ἐκ Φοινίκης εἰς Κρήτην διὰ τοῦ 

πελάγους, ὡς Εὐριπίδης φησὶν ἐν τῷ Φρίξῳ: χάριν 
1οὸ δὲ τούτου ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἐστὶν ὑπὸ ΖΙιὸς τι- 

μηϑείς. ἕτεροι δέ φασι βοῦν εἷναι τῆς Ἰοῦς μίμημα" 
χάριν δὲ ἐκείνης ὑπὸ Ζιὸς ἐτιμήϑη [τὸ ἄστρον]. 

Τοῦ δὲ Ταύρου τὸ μέτωπον σὺν τῷ προσώπῳ αἵ 
“χάδων Ὕζδες καλούμεναι περιέχουσιν᾽ πρὸς δὲ τῇ ἀποτομῇ 
Πλειάδος τῆς ῥάχεως ἡ Πλειάς ἐστιν ἀστέρας ἔχουσα ἑπτά, διὸ 

16 καὶ ἑπτάστερος καλεῖται" οὐχ ὁρῶνται δὲ εἰ μὴ ξξ, ὃ 
δὲ ἕβδομος ἀμαυρός ἐστι σφόδρα. 

Ἔχει δ᾽ ὃ Ταῦρος ἀστέρας ξ΄" ὃς δὴ ὑπεναντία 
ἕρπει καϑ'’ ἑαυτὸν ἔχων τὴν κεφαλήν, ἐφ᾽ ἑκατέρων 

40 δὲ τῶν κεράτων ἐπὶ τῆς ἐκφύσεως α΄, ὧν λαμπρότερος 
ὃ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς, ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν ὀφϑαλμῶν α΄, 

1 δὲ 5. | Ροβὺ ἐπὶ: μὲν 5 8 αἰγὸς" ἰπὰ πὰρ. ἴ, οἵα. Ὁ 
4 ἐπὶ δεξιᾶς χειρὸς α΄ ἴπδογ. Ε8]]. ὅ ἐρίφων" ἴῃ πὰρ. 0, 
οὰ. Ὁ θ0 ταῦρος Μ 1 Ὁ Ταῦρος λέγεται ἐν τοῖς ἄστροις 
τεϑῆναι διὰ τὸ τὴν Εὐρώπην ἀγαγεῖν ἐκ Φοινίκης εἰς Κρήτην ὃ 
9 ΕὐχὶρΙ 18 ἔγρ. 820 Ν3 12 τὸ ἄστρον 46]. Ηδγιι., ὑπο18 860]. 
τὸ ζῷον οοπὶ. βοβδαῦ. 18---14 τοῦ δὲ Ταύρου --- περιέ- 
χουσιν οἵ. ἃ. νγν. 1671 5αᾳ. (ν. 568. 11. Σ 486) 14 περιέχουσι Ο | 
ὑάδων" ἴπ τηρ΄. 1, οχα. Ὁ ] πρὸς δὲ τῇ ἀποτομῇ κ. τ. 1. οἵ. Α. 

ΥΥ. 24 βαα. (τ. 5680]. 1]. 1. 1) 1ὅ πλειὰ (βο. -ἀδος ἢ) ἴῃ τηρ. 
1, οἵα. Ὁ 16 ἑἕπτάστερος] ἕπτάπορος ὟΥ Πδγαονγι χα 19 καϑ᾽ 
ἑαυτὸν} στα καϑειμένην᾽ ΒΟΌ. 



ΚΗΦΕΩΣ. 19 

ἐπὶ τοῦ μυκτῆρος α΄, ἐφ’ ἑκατέρων τῶν ὥμων α΄" 
οὗτοι Ὑάδες λέγονται" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστεροῦ γόνα- 
τος τοῦ ἐμπροσϑίου α΄, ἐπὶ τῶν χηλῶν (ξκατέρων» 
α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ γόνατος α΄, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄, 

ἐπὶ τῆς ῥάχεως γ΄, τὸν ἔσχατον λαμπρόν, ὑπὸ τὴν 
κοιλίαν α΄, ἐπὶ τοῦ στήϑους λαμπρὸν α΄" τοὺς πάν- 
τας ιη΄. 

1ὅ. Κηφέως. 

Οὗτος ἐν τάξει τέτακται τέταρτος" ὁ δ᾽ ἀρκτικὸς 

κύκλος αὐτὸν ἀπολαμβάνει ἀπὸ ποδῶν ἕως στήϑους" 
[290] τὸ δὲ λοιπὸν εἰς τὸ ἀνὰ μέσον πίπτει αὐτοῦ τοῦ 

τε ἀρκτικοῦ καὶ ϑερινοῦ τροπικοῦ: ἦν δέ, ὡς Εὐριπί- 
δης φησίν, Α4ἰϑιόπων βασιλεύς, ᾿ἀνδρομέδας δὲ πατήρ᾽ 
τὴν δ᾽ αὑτοῦ ϑυγατέρα δοκεῖ προϑεῖναι τῷ κήτει 
βοράν, ἣν Περσεὺς ὃ Διὸς διέσωσε" δι᾿’ ἣν καὶ αὐτὸς 
ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέϑη ᾿4ϑηνᾶς γνώμῃ. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπροὺς β΄, ἐφ᾽ 
ἑκατέρων ὥμων α΄, καὶ (ἐπὶν χειρῶν ἑκατέρων α΄, (ἐπὶ) 

ἀγκώνων ἑκατέρων α΄ (ἀμαυρόν, ἐπὶ) ξώνης γ΄ λοξοὺς 
[ἀμαυρούς], {ἐπὶ κοιλίας μέθης λαμπρούς, (ἐπὶ δε- 

8---᾿ ἑκατέρων ἘΔααΙαΙ, ἃ “ἴα β΄ οοτητηῦ. ΟΡ. 8 κηφεύς Μ 
9 Ὁ Κηφεὺς λέγεται δοῦναι τὴν ϑυγατέρα τῷ κήτει βοράν, τὴν 
᾿Ανδρομέδαν, διὰ τὸ ἐρίσϑαι τὴν ταύτης μητέρα Κασσιέπειαν 
ταῖς Νηρηΐσι ὃ 9--10 ὁ δ᾽ ἀρκτικὸς κύκλος αὐτὸν ἀπολαμ- 
βάνει) οἵ. Ἑυάοχυπι ἃ . ΗΙρρδυοβυσα, (θα. Μη.) Ρ. 112 
11 ἀναμέσον Ο,, οοτγ. Ἐ6]. 11. 15 τοῦ τε ἀρκτικοῦ --- τροπι- 
χοῦ ἀοὶ. Βομβαῦθ. 193-..18 ἀθ Ἐγγριάθ οὗ, Ρ. 892) Ν 14 αὐὖὐ- 
τοῦ Ὁ | παραϑεῖναι Ο προϑεῖναι Νάυοῖ. 11 δὲ 5] β΄ ,2αμ- 
προύς 5 20 ἀμαυρούς ὑπο18 5866]. οὐ ροβὺ ἑκατέρων α΄ (19) 
ἰχϑὶθοὶ Ῥτδθθαμὺθ ΒΟΡ., βθὰ ἀμαυρούς γτϑῆηχὶ (ἀμαυρόν ἢ) [ λαμ- 
πρὸν α΄ Οὐ, οοΥτ. Ποῦ. 

οἘ 
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20 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν. 

ξιᾶς λαγόνος α΄, (ἐπ᾽ ἀριστεροῦ» γόνατος β΄, (ὑπὲρ 
πόδας δ΄, ἐπὶ ποδὸς ἄκρου α΄" {τοὺς πάντας ε8΄.. 

10. Κασσιεπείας. 

Ταύτην ἱστορεῖ Σοφοκλῆς ὁ τῆς τραγῳδίας ποιη- 

τὴς ἐν ᾿ἀνδρομέδα ἐρέσασαν περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν 

εἰσελθεῖν εἰς τὸ σύμπτωμα, καὶ Ποσειδῶνα διαφϑεῖραι 

τὴν χώραν κῆτος ἐπιπέμψαντα' δι’ ἣν πρόκειται τῷ 
κήτει ἡ ϑυγάτηρ. οἰχείως δὲ ἐσχημάτισται ἐγγὺς ἐπὶ 

δίφρου καϑημένη. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, (ἐφ᾽ 
ἑχατέρων τῶν ὥμων λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ στή- 

ϑους λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος (α΄, ἐπὶ 
τῆς δεξιᾶς χειρὸς» λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τῆς (ἀριστερᾶς) 
χειρὸς (λαμπρὸν α΄, ἐπ’ ὀμφαλοῦ» α΄, [(ἐπὶ τοῦ» γό- 
νατος α΄, (ἐπὶ ποδὸς ἄκρου α΄, (ἐπὶ τοῦ» στήϑους 
α΄ ἀμαυρόν], ἐπ᾽’ ἀριστεροῦ μηροῦ λαμπροὺς β΄, ἐπὶ 
γόνατος α΄ λαμπρόν, (ἐπὶ ποδὸς ἄκρου α΄, ἐπὶ τοῦ 
πλινϑίου α΄, (ἐπὶ τῆς) τοῦ δίφρου οὗ κάϑηται ἕκα- 
τέρας γωνίας α΄" {τοὺς πάντας ιε΄). 

1 ἐπ’ ἀριστεροῦ" δὰ. ὁομ]. Ηγρ. 85 80 1--ὃὁ ὑπὲρ πό- 
δὰς δ΄" δαᾶ., ὁοοη]. οοα. ϑαπρθυταδη. 8680]. ἴῃ ἀθγπι. Αταῦθα, 
ὑπὲρ πόδα δ΄ ἴπδογ. ροβὺ ἐπὶ ποδὸς ἄκρου α΄ ΒΟΡ. ῷ τοὺς 
πάντας τε΄ (ι9΄ ΠΟ.) ἀἀᾷ. ΕῈ]]. 8 κασσιέπεια Μ 4 ἀ6 8ο- 
ἐπαίνῳ οὔ». 161 Ν 5 Τ γοβὺ δι᾽ ἣν: αἰτέαν δαᾷ, Ε611. 8 οἰκείως. 
σχημάτισται δὲ Ὁ, οοττ. ΒΟΌ. 9 καϑιμένη Ο 10 Ἡ Κασ- 

σιέπεια ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κ. τ. 1. 8 10--11 ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν 
ὥμων λαμπρὸν α΄ 884. ΒοὉ. 11--12 ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ στήϑους 
λαμπρὸν α΄" δαά, οομ]. 535 ὅν Ἧγρ. 12--18 α΄, ἐπὶ τῆς δε- 
ξιᾶς χειρὸς" δαὰ. 18 ἀμαυρὸν 6, λαμπρὸν" ΟΟΥΥ. 608]. 5δ5 50 
Ηγρ. | ἀριστερᾶς ἢ δά. 14 λαμπρὸν α΄, ἐπ᾿ ὀμφαλοῦ" ἴπβογ. 
14--10 γόνατος α΄, ποδὸς ἄκρου α΄, στήϑους α΄ ἀμαυρόν δὰ 
ἰοχύματα ἔογίαβ86 ἴῃ τηρ΄. δα ϊθούδ, Βα ΡΡΙ Θμἀστη ἈΠΟῚΒ 5601. 106 λαμ- 
πρὸν α΄ Ὁ, λαμπροὺς β΄ Πο0. 11 ἐπὶ ποδὸς ἄκρου α΄" δά. 
ο0μ]. Ηγρ. 18---19 ἑκάστης Ο, οοττ. ΒΟΌ. 19 τοὺς πάντας 
ιγ᾿ (ιδ΄ ον. ἐε΄ "ἢ πο8) δαά. Ἐ4]]. 



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ. 91 

11. ᾿νδρομέδας. 

Αὐτὴ κεῖται ἐν τοῖς ἄστροις διὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, τῶν 

Περσέως ἄϑλων ὑπόμνημα, διατεταμένη τὰς χεῖρας, ὡς 

καὶ προετέϑη τῷ κήτει" ἀνθ᾽ ὧν σωθεῖσα ὑπὸ τοῦ 
Περσέως οὐχ εἵλετο τῷ πατρὶ συμμένειν οὐδὲ τῇ μητρί, 

ἀλλ᾽ αὐθαίρετος εἰς τὸ Ἄργος ἀπῆλϑε μετ᾽ ἐκείνου, 
[2517 εὐγενές τι φρονήσασα. λέγει δὲ καὶ Εὐριπίδης 
σαφῶς ἐν τῷ περὶ αὐτῆς γεγραμμένῳ δράματι. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ 
ἑκατέρου ὥμου α΄, [(ἐπὶ» δεξιοῦ ποδὸς β΄, (ἐπ᾽ ἀρι- 
στεροῦ α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος α΄, ἐπ᾽ ἄκρας τῆς 

χειρὸς λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος [α΄, 
ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ] λαμπρὸν α΄, (ἐπὶ βραχίονος α΄, ἐπὶ 
τῆς χειρὸς α΄, ἐπὶ τῆς ζώνης γ΄, ὑπὲρ τὴν ξώνην δ΄, 
ἐφ᾽ ἑκατέρου γόνατος λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς 
β΄, ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ α΄" {τοὺς πάντας κ΄). 

1 ἀνδρομέδα Μ 2 διατεταμένη κ. τ. λ.] δεδεμένην γὰρ 
οὖσαν καὶ προδιδομένην τῷ κήτει ὁ Περσεὺς ἐλθὼν ἐΑ ΗΑ 5 
4 προσετέϑη ΟἍ, οοτγ. Κορ. 1 ἀἋὁ Ἑυμριὰθ οἵ, ν. 892 Ν" 
8 [σαφῶς ἐν τῷ περὶ] [] πῃ τᾶ8. 1 1 δράμματι Ο, οοτν. Ε6]]. 
9 Ἢ ᾿ἀνδρομέδα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κ. τ. λ. 5. ἐ[πὶ τῆς κε]φαλῆς 
[7 ἴῃ τ88. 1 10---11 δεξιοῦ ποδὸς β΄, ἀριστεροῦ α΄ τπ018 
860]. ἘοΌ. 12--18 ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος α΄, ἐπὶ τοῦ 
δεξιοῦ λαμπρὸν α΄ οῃ. Ὁ α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ 5661." οοπ]. 85, 
ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ λαμπρὸν α΄ 866]. ΒΟΌ. 18 ἐπὶ βραχίονος α΄' 
εαἀᾷ, ΒΟΌ. 18--14 ἐπὶ τῆς χειρὸς α΄" δἀάϊαϊ, ἐπὶ τῆς ἀρι- 
στερᾶς χειρὸς λαμπρὸν α΄ ἴπβοῖ. ΟΡ. 14 ὑπὸ Ο, ὑπὲρ Ποῦ. 
18 λαμπρὸν ααὖ οἰοϊθπάυσχη δὰ ἴῃ ἀμαυρὸν τηυίαπᾶάμστῃ οΘπβοῦ 
ΟΘΠΒΟΥ ϑΟΒΘυ. Ιθη.; ἴῃ ἀμαυρὸν ταυϊαπάσμη ποραὺ ϑομῖδρα- 
τ6 1118, 884 μού οτηἶηο δ᾽ οἰθμάυχῃ αὐ γαῦαγ 10 τοὺς πάν- 
τας κ΄ αὐἀὰ, Ε5]]. 

ψι 

- 0 



22 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ, 

18. Ἵππου. 

Τούτου μόνον τὰ ἔμπροσϑεν φαίνεται ἕως ὀμφα- 
λοῦ. ΄άρατος μὲν οὖν φησι τὸν ἐπὶ τοῦ ᾿Ελικῶνος 
εἷναι ποιήσαντα κρήνην τῇ ὁπλῇ, ἀφ᾽ οὗ καλεῖσϑαι 

5 Ἵππου κρήνην" ἄλλοι δὲ τὸν Πήγασον εἷναί φασι τὸν 

10 

15 

20 

εἰς τὰ ἄστρα ἀναπτάντα ὕστερον τῆς Βελλεροφόντου 

πτώσεως διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν πτέρυγας ἀπίϑανον δο- 
κεῖ τισι ποιεῖν τὸν λόγον. Εὐριπίδης δέ φησιν ἐν 
Μελανίππῃ Ἵππην εἶναι τὴν τοῦ Χείρωνος ϑυγατέρα, 

ὑπ’ Αἰόλου δὲ ἀπατηϑεῖσαν φϑαρῆναι καὶ διὰ τὸν 
ὄγκον τῆς γαστρὺς φυγεῖν εἰς τὰ ὄρη, κἀκεῖ ὠδινούσης 

αὐτῆς τὸν πατέρα ἐλϑεῖν κατὰ ξήτησιν, τὴν δ᾽ εὔ- 

ξασϑαι καταλαμβανομένην πρὸς τὸ μὴ γνωσθῆναι μετα- 

μορφωϑῆναι καὶ γενέσϑαι ἵππον. διὰ γοῦν τὴν εὐσέ- 

βειαν αὐτῆς τε καὶ τοῦ πατρὸς ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος εἰς τὰ 

ἄστρα τεϑῆναι, ὅϑεν τῷ Κενταύρῳ οὐχ δρατή ἐστιν" 

Χείρων γὰρ λέγεται εἷναι ἐκεῖνος. τὰ δὲ ὀπίσϑια μέρη 
αὐτῆς ἀφανῆ ἐστι πρὸς τὸ μὴ γινώσκεσϑαι ϑήλειαν 

οὖσαν. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τοῦ ῥύγχους β΄ ἀμαυρούς, 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄, ἐπὶ τῆς σιαγόνος α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ 
ὠτίῳ ἀμαυρὸν α΄, ἐπὶ τῷ τραχήλῳ δ΄, ὧν τὸν πρὸς 

1 ἵππος Μ 424. Τούτου μόνον -- ὀμφαλοῦ οἵ. Α. νν. 3148αα.] 
μόνου Ο (Μ αὐοαὰθ) μόνον Αὐπδ]ᾶυβ 8.Α. νυ. 210 βαα. 
1---ὃ δοκεῖ τισι ποιεῖν τὸν λόγον ἩΘΙΩΡΘ Α. 8 ΕΥΠ]ρ1α 15 
ἔγρ. 488 Ν5 9 Μελανέππην Ὁ, ἐν Μελανίππῃ Ἵππην Υαϊοκο- 
πϑΥα8 [ ϑυγατέραν Ὁ, -ρὰ οοτν. ΕΔ], 20 Ὁ Ἵππος ἔχει ἀστέ- 
ρας κ. τ. λ. 5. | τῆς ῥάχεως Ὁ, τοῦ προσώπου ἘῈ]]. τοῦ ῥύγχους 
ΒΟ. [γγὸ ἀμαυρούς 88 Ἰοροθαῦ λαμπρούς; αἰσχυχηααθ δριξθύμομ. 
νυ οβυτη (ΒΒ δρ4γ6}}.) 21 γροβὺ κεφαλῆς 6Χχ 35 λαμπρὸν το- 
οορὶῦ ΠΟΌ. 22 ῬγῸ ἀμαυρὸν 88 ΒΡ 16ρ΄. λαμπρὸν; αἰγυτηαὰθ 
δρι θύοι σἱδίοβαμι (ΘΟΒΙΡαγ8]].) 
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τῇ κεφαλῇ λαμπρότερον, ἐπὶ τοῦ ὥμου α΄, (ἐπὶ στή- 
θους α΄, ἐπὶ ῥάχεως α΄, ἐπ’ ὀμφαλοῦ ἔσχατον α΄ λαμ- 
πρόν, ἐπ᾽ ἐμ[ 30 2]προσϑίων γονάτων β΄, ἐφ᾽ ἑκατέρας 
ὁπλῆς α΄ «τοὺς πάντας ιη΄). 

19. Κριοῦ. 

Οὗτος ὃ Φρίξον διακομέσας καὶ “Ἕλλην ἄφϑιτος 

δὲ ὧν ἐδόϑη αὐτοῖς ὑπὸ Νεφέλης τῆς μητρός" εἶχε δὲ 
χρυσῆν δοράν, ὡς ᾿Ησίοδος καὶ Φερεκύδης εἰρήκασιν" 
διακομίξων δ᾽ αὐτοὺς κατὰ τὸ στενότατον τοῦ πελά- 

γους, τοῦ ἀπ᾽ ἐκείνης κληϑέντος “Ελλησπόντου, ἔρριψεν 
αὐτὴν [καὶ τὸ κέρας ἀπολέσας] --- Ποσειδῶν δὲ σώξει 
τὴν Ἕλλην καὶ μιχϑεὶς ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς παῖδα ὀνό- 
ματι Παίονα ---, τὸν δὲ Φρίξον εἰς τὸν Εὔξεινον 

πόντον σωϑέντα πρὸς Αἰήτην διεκόμισεν" ᾧ καὶ ἐκδὺς 

ἔδωκε τὴν χρυσῆν δοράν, ὅπως μνημόσυνον ἔχῃ" αὐτὸς 

δὲ εἰς τὰ ἄστρα ἀπῆλϑεν᾽ ὅϑεν ἀμαυρότερον φαίνεται. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄, ἐπὶ τῶν μυ- 

χτήρων γ΄, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄, {ἐπ᾽ ἄκρου ἐμπρο- 
σϑίου ποδὸς λαμπρὸν α΄. (ἐπὶ» ῥάχεως δ΄, (ἐπὶΣ κέρ- 
κου α΄, ὑπὸ τὴν κοιλίαν γ΄, ἐπὶ τοῦ ἰσχίου α΄, ἐπ᾽ 
ἄκρου ὀπισϑίου ποδὸς α΄" τοὺς πάντας ιζ΄. 

1 γνοεὺ ὦμου 1Ἰ6ρ. λαμπρὸν Ηγρ. 4 τοὺς πάντας τη΄ 884. 
Ε2]]. ὅ κριός Μ 1 ἐδέϑη Ον, οοττν. Ἐ6]]. 8 Ηρβιοάϊ 
ἔγρ. 188 ΜδυκΚβΟ 66). 14 ΚΙΏΚΕ]. [ ῬΒΘΥθογ 8 ἔγρ. ὅ8 (Β'. Η. α. 
Ι ν. 80) | εἰρήκασι Ο -σιν ὙΥ 6βύ. 11 καὶ τὸ κέρας ἀπολέσας 
ποὶβ 866]. ] σώξει" Ο, σώσας 6ἀᾶ. 14 π[όντον σωϑΊἐντα 
[1 ἴὰ σϑ8. ὦ, 10 ὅϑεν ἀμαυρότερον φαίνεται οἵ. Α. γν. 228--- 
229 21 ροϑὺ ἄκρου δαᾶ. ἕκατέρου Ε6]]., αυἱ βοτίρϑὶῦ κη΄. 
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24 1, ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΘΩΙΔΙΩΝ, 

90. Ζελτωτοῦ. 

Τοῦτό ἐστιν ὑπὲρ μὲν τὴν κεφαλὴν τοῦ Κριοῦ 
κείμενον, λέγεται δὲ διὰ τὸ ἐκεῖνον ἀμαυρότερον εἶνκι 

εὔσημον ἐπ᾽ αὐτοῦ γράμμα κεῖσϑαι ἀπὸ Διὸς τὸ πρῶ- 
ὅτον τοῦ ὀνόματος δι᾽ Ἑρμοῦ τεϑέν, ὃς τὸν διάκοσμον 

τῶν ἄστρων ἐποιήσατο. φασὶ δέ τινὲς καὶ τὴν τῆς 

Αἰγύπτου ϑέσιν ἐκ τοῦ ἐν τοῖς ἄστροις εἶναι 4, 

καὶ τὸν Νεῖλον τοιαύτην τὴν περιοχὴν ποιήσασϑαι 

τῆς χώρας, ἅμα τε τὴν ἀσφάλειαν αὐτῇ [208] 

1 ποριξόμενον, εἴς τε τὸν σπόρον εὐμαρεστέραν ποιού- 

μενον καὶ εἰς τὴν τῶν καρπῶν ἀνακομιδὴν εὐκαιρίαν 

ὡρῶν εἰσαγόμενον. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας γ΄, ἐφ᾽ ἑκάστῃ τῶν γωνιῶν α΄, 

λαμπροὺς τοὺς γ΄. 

16 21. Ἰχϑύων. 

Οὗτοί εἰσι τοῦ μεγάλου ᾿Ιχϑύος ἔγγονοι, περὶ οὗ 

τὴν ἱστορίαν ἀποδώσομεν σαφέστερον, ὅταν ἐπ᾽ αὐτὸν 

1 δελτωτόν τὰ. 18, οοἴτ. δελτωτοῦ τὰ. 25 1, δελτωτόν Μ 
{πλερὶ τοῦ δελτωτοῦ ἢ 2. ἀδ6 ονβουχϊέαία Αὐ δ ΐβ οὗ. ὁ8}Ρ. 19 
2---3. τὸ Ζελτωτόν τα Ὁ ἡ Αἴγυπτος κείμενον ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ Κριοῦ ὃ. | μὲν οτα. 8---ὅ λέγεται δὲ διὰ τὸ ἀμαυρότερον 
εἶναι, εὔσημον ἐπ᾽ αὐτοῦ γράμμα κεῖσϑαι --- τεϑέν" οχ ἢν, 81 
ἁμαυρότερον: ἐκεῖνον" δ] οΙθΠ8, Βουῖρβὶ; λέγεται δὲ ἐκεῖνον ἀμαυ- 
φότερον εἶναι" εὔσημον δὲ τὸ γράμμα ἐπ᾽ αὐτοῦ κεῖσϑαι ἀπὸ 
Διὸς πρῶτον ἑρμηνευϑέντος το]αὰ] οοὐὰ. ὅ--Θ ὃς τὸν διά- 
κόσμον τῶν ἄστρων (ἀστέρων Ἐ) ἐποιήσατο 86]. ΒΟΌ., οἵ, ο8Ρ. 48 
1 ἔκ οἵη. ᾿ὶ | τριγώνου ΟἉ, 4" 168 8 τὴν οἵα. Ο ρτϑοῖθσ ἢ 
9 τε οἵὰ. Ο ργδϑίθυ '' 10 ποριξόμενος οὐ ποιούμενος ἢ 12 ὡρῶν 
ἐσομένων Ἐ,, οοὐτ. ὡρῶν εἰσαγόμενον", ὁρῶν ἐσόμενα οοἰοτὶ 606. 
ἀπαρ ρΡοβὺ εὐκαιρίαν Ἰδουπαμι βίρταν. ΠΡ. 18 Ἔχει δ᾽ ἀστε- 
ρας ἐφ᾽ ἑκάστης τῶν γωνιῶν γ΄ 8. Ρ||Ἡ ἐφ᾽ ἕχάστης αὶ | α΄ 
οχῃ. Οἱ Ῥυδοίονυ ἢ 14 τοὺς γ΄" οπι. Ο ῥγαθίεσ ἢ 16 ἐχϑύες Μ 
{(πδερὶ ἰχϑύων Εὶ 10 οὗ οχ ὧν υὖ νἱᾶ, ἢ 11 αὐτῶν Ἐ,, 
αὐτῶ το]αὰϊ οοὐά,, αὐτὸν" ΒοΥρϑβϑὶ 
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ἔλθωμεν" τούτων δὲ ἕκάτερος κεῖται ἐν ἑκατέρῳ μέρει 
διαλλάσσων" ὃ μὲν γὰρ βόρειος, ὃ δὲ νότιος καλεῖται" 
ἔχουσι δὲ σύνδεσμον ἕως τοῦ ἐμπροσϑίου ποδὸς τοῦ 
Κριοῦ. 

Ἔχουσι δ᾽ ἀστέρας ὁ μὲν βόρειος ιβ΄ [καὶ ἐπὶ τοῦ 
λινείου ιβ΄], ὃ δὲ νότιος ιε΄. τὸ δὲ λῖνον αὐτῶν ᾧ 
συνέχονται ἔχει ἀστέρας ἐπὶ τοῦ βορείου γ΄, ἐπὶ τοῦ 
νοτίου γ΄, πρὸς ἀνατολὰς γ΄, ἐπὶ τοῦ συνδέσμου γ΄" 
τοὺς πάντας ιβ΄" οἵ πάντες τῶν δύο ᾿Ιχϑύων καὶ τοῦ 

συνδέσμου ἀστέρες λ΄. 

22, Περσέως. 

Περὶ τούτου ἱστορεῖται ὅτι ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέϑη 

διὰ τὴν δόξαν" τῇ γὰρ ΖΔανάῃ ὡς χρυσὸς μιγεὶς ὃ 

Ζεὺς ἐγέννησεν αὐτόν᾽ ὑπὸ δὲ τοῦ Πολυδέκτου πεμ- 
φϑεὶς ἐπὶ τὰς Γοργόνας τήν τε κυνὴν ἔλαβε παρ᾽ 

Ἑρμοῦ καὶ τὰ πέδιλα, ἐν οἷς διὰ τοῦ ἀέρος ἐποιεῖτο 
τὴν πορείαν δοχεῖ δὲ καὶ ἅρπην παρ᾽ Ἡφαίστου λα- 
βεῖν ἐξ ἀδάμαντος" ὡς δὲ «Αἰσχύλος φησὶν ὁ τῶν τρα- 
γῳδιῶν ποιητὴς ἐν Φορκίσιν, Γραίας εἶχον προφύλακας 

1 μέρει Ὀ15 τοροἐϊξατη ἢ 2. διαλάσσων ΠῊ | ὁ μὲν γὰρ νότιος, 
ὁ δὲ βόρειος Κὶ | κεῖται Ο, καλεῖται Ἐ4]]. ὅ Οἵ ᾿Ιχϑύες ἔχου- 
σιν ἀστέρας κ. τ. Δ. ὃ. ἔχει δὲ ὁ μὲν ἀστέρας κ. τ. 1. ἢ ὅ--Φθ καὶ 
ἐπὶ τοῦ μνείου β΄ Ὁ, μνείου οτα., βραὐϊαιη ναοῦυπι, ἢν, καὶ ἐπὶ 
τοῦ λινείου ιβ΄" ΒΟΥΡΒῚ διυοίογθ ϑ'οΒῚΡΆΥΘ 1110 οὖ Ὁμοὶ8β 860]. 
θ αὐτὸ ἢ 1---ἡὁἡὁ ἐπὶ τοῦ νοτίου γ΄ οἵη. ἢ 9 τοὺς πάντας 
ιβ΄" βουῖρβὶ, ϑ΄ ἢ, οἱὰ. γϑαυὶ οοαά. 10 μγ΄ Ο, οοττ. Ε8]]. 
11 περσεύς Μ {πλερὶ τοῦ περσέως α'Ἤ 12 ἱστόρηται Μἅἁ 14 τοῦ 
οὐα. ἴ, | πολυδεύκτου ἢ, πολυδεύκου γο]ϊαυἱὶ οοαά,, Πολυδέκτου 
Ε8]].; οἵ, Αγρο]]οά. Π, 4, 3 14--Ἠἰ πεμφϑεὶς ἐπὶ τὰς" ΒΟΥΡΕΙ 
οχ ἢ, ἐπέμφϑη εἰς οοἔουϊ οοἀᾷ, 1ὅ τε κυνῆν] δὲ δελκύνην 
᾿ | παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἢ 171 παρὰ Ἡφαίστου ἢ 18---30,1 ἀδά- 
μαντος᾽ --- Γοργόνες Βδ6ο οὐχί Ἰθοροθαὺ Ηγρ. ἀδάμαντος, ὡς 
«Αἰσχύλος ..... Φορκίσιν" τρεῖς δ᾽ (αὖ οοπὶ. ΥΠδτπονΖ.).... 
Γοργόνες Ἰοσ. ἔογίαββθ 58 1 δὲ οὐὰ. Οἱ ρυβϑίθυ ᾿ὶ 18--19 “ἰ- 
σχύλος --- Φορκίσιν" ΒΟΥ͂ΡΒῚ οχ Ἦ, Αἰσχύλος ἐν φόρκυσι φησὶν ὁ 

10 



26 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑῚ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν, 

αἱ Γοργόνες" αὗται δὲ ἕνα εἶχον ὀφθαλμὸν καὶ τοῦτον 
ἀλλήλαις παρεδίδοσαν κατὰ φυλακήν᾽ τηρήσας δ᾽ ὃ 

Περσεὺς ἐν τῇ παραδόσει, λαβὼν ἔρριψεν αὐ[204]τὸν 
εἰς τὴν Τριτωνίδα λίμνην, καὶ οὕτως ἐλϑὼν ἐπὶ τὰς 

6 Γοργόνας ὑπνωκυίας ἀφείλετο τῆς Μεδούσης τὴν κε- 

φαλήν, ἣν ἡ ̓ “ϑηνᾶ περὶ τὰ στήϑη ἔϑηκεν αὑτῆς, τῷ 
δὲ Περσεῖ τὴν εἰς τὰ ἄστρα ϑέσιν ἐποίησεν, ὅϑεν 
ἔχων ϑεωρεῖται καὶ τὴν Γοργόνος κεφαλήν. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας [ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς α΄], ἐφ᾽ 
τ0ὼ ἑκατέρῳ ὥμῳ λαμπρὸν α΄, ἐπ’ ἄκρας τῆς δεξιᾶς χειρὸς 

λαμπρὸν α΄, (ἐπ᾽ ἀγκῶνος α΄, (ἐπ᾽) ἄκρας χειρὸς 

ἀριστερᾶς α΄, ἐν ἣ τὴν κεφαλὴν δοκεῖ τῆς Γοργόνος 

ἔχειν" (ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς Γοργόνος α΄, ἐπὶ τῆς κοιλίας 
α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἰσχίου λαμπρὸν α΄, ἐπὶ» δεξιοῦ μηροῦ 

15 λαμπρὸν α΄, (ἐπὶΣ γόνατος α΄, (ἐπ᾿) ἀντικνημίου α΄, (ἐπὶ 
ποδὸς α΄ ἀμαυρόν, ἐπ᾽ ἀριστεροῦ μηροῦ α΄, ἐπὶ γόνατος 
α΄, ἐπ’ ἀντικνημίου β΄», περὶ τοὺς Γοργόνος πλοκάμους 
γ΄" {τοὺς πάντας .ϑ΄ 5) ἡ δὲ κεφαλὴ [η΄], ἡ δ᾽ ἅρπη, 

τῶν τραγωδιῶν (τραγωδῶν ΟἹ) ποιητὴς φόρκυσιν τοὶϊααὶ οοαᾷ. | 
ΑΘΒΟΒΥ ἔτρ. 2602 Ν5 19 ἃς Ο Γραΐέας δ]6ὰ8Β 

1 γοργόνοε 1, γοργόναι ἢ | δὲ] τε ἢ 2 παρεδίδοσαν" 
Ἐ, ἐδίδωσαν ταο]ϊῖααὶ οοαά, 8 αὐτὸν] τὸν ὀφθαλμὸν αὐτῶν Ἐὶ 
4--ὃ ἐλθὼν ἐπὶ τὰς Γοργόνας] ἐπὶ τὰς Γοργόνας ἐλθὼν Ἡ 
ὅ ὑπνωκείας Ο, οοΥτ. Ε4]], ἀφεῖλε ἢ 6 ἣν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ --- αὑτῆς] 
᾿ϑηνᾷ περὶ τὰ στήϑη ἔϑηκεν αὐτός Ἡ, (““αυοὰ ρμεοΐοτὶ ΜΊποτνδθ 
Ἰπηροϑαϊν᾽᾽ 55) αὐτῆς ΟἉ, αὑτῆς" οοΥτ. 1 εἰς] περὶ Ο ρῥγορίου ΒΗ 
8 γοβὺ κεφαλὴν: ἐν ἧ προείρηται διασχευῆ, ΤΟ] 18. ΟἸ Β818, Κ᾿ 
9 Ὁ Περσεὺς ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 5.| ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς α΄ 
ὍΠΟ18 860], ΒΟ., οὐ ἱπῆγω (18 84.) ροβὺ κεφαλὴ: η΄ υὖ ροϑὺ ἄρπη: 
ἔχουσα ε΄, ἸΟΒ Ὁπ018 8601. 10--11 ἐπ᾽ ἄκρας τῆς δεξιᾶς χειρὸς 
λαμπρὸν α΄ ὈΪδ τορθοῦ. 12 τῆς] τὴν ὃ 18---14 ἐπὶ τῆς κε- 
φαλῆς --- λαμπρὸν α΄ δά, ΒοΌ. 14 μηρὸς ὃ 16--17 ἐπὶ 
ποδὸς --- ἐπ᾿ ἀντικνημίου β΄ δἀᾶ. ΒΡ. 10 γγὸ ἀμαυρόν 85 
Ἰορ. λαμπρόν, Ῥταθίοσοη δ, θϑὺ ρυῖσαϑ, Ἰθοῦϊο (ΞΟΠ ΡΆγ6}1.)  ροβὺ 
μηροῦ: λαμπρὸν Ἰορ. 58: 17 γοργόνους 5 18 τοὺς πάντας ι΄ " 
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[ἔχουσα ε΄], ἄναστρος ὁρᾶται, διὰ δὲ νεφελώδους συ- 

στροφῆς δοκεῖ τισιν δρᾶσϑαι. 

28. Πλειάδος. 

πὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ Ταύρου τῆς καλουμένης 

ῥάχεως (ἡ Πλειάς ἐστιν' συνηγμένης δ᾽ αὐτῆς εἰς 

ἀστέρας ἕπτά, λέγουσιν εἶναι τῶν "άτλαντος ϑυγατέ- 
ρων, διὸ καὶ ἑπτάστερος καλεῖται᾽ οὐχ δρῶνται δὲ αἵ 
ἑπτά, ἀλλ᾽ αἵ ξξ' τὸ δὲ αἴτιον οὕτω πως λέγεται. τὰς 
μὲν γὰρ (ξξ) φασι ϑεοῖς μιγῆναι, τὴν δὲ μίαν ϑνη- 
τῷ᾽ τρεῖς μὲν οὖν μιγῆναι Διί, ᾿Ηλέκτραν ἐξ ἧς 44ρ- 
δανος, Μαῖαν ἐξ ἧς Ἑρμῆς, Ταὐγέτην ἐξ ἧς Δακεδαί- 
μων" Ποσειδῶνι δὲ δύο μιγῆναι, ᾿Δλκυόνην ἐξ ἧς 
Ὑγριεύς, Κελαινὼ ἐξ ἧς Δύκος" Στερόπη δὲ λέγεται 

άρει μιγῆναι, ἐξ ἧς Οἰνόμαος ἐγένετο; Μερόπη δὲ 
Σισύφῳ ϑνητῷ, διὸ παναφανής ἐστιν. μεγίστην δ᾽ 

ἔχουσι δόξαν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐπισημαίνουσαι καϑ' 

ὥραν. ϑέσιν δὲ ἔχουσιν εὖ μάλα κείμεναι κατὰ τὸν 

Ἵππαρχον τριγωνοειδοῦς σχήματος. 

μὶς δάά. οοῃ]. ὃν γρ., ἰὰ ὅπ ἃρρ]1ο. ΒΟ. ἡ δὲ κεφαλὴ η᾿ 
(η Ἰερὶ ροΐοϑὺ οὐ καὶ) δ᾽ ἅρπη 1, ἡ δὲ κεφαλὴ η᾿ καὶ ἅρπη ὃ 

8 πλειάς ΜΟῸ -ἄδων 1, -ἄδος ΒΟΥΪ 81 4 ἢ τῆς ἀποτομῆς 
κ. τ. Δ. οἵ, οἂρ. 14 οὐ Α. νυ. 2ὅ4 8αᾳ. ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς τῆς ῥά- 
χεως τοῦ Ταύρου ἡ Πλειάς ἐστιν, ἔχουσα ἀστέρας ζ΄ “Λέγουσι 
δὲ εἶναι ταύτας Ἄτλαντος ϑυγάτραςο ϑ ὅ ἡ δἀά. οῦ. 71 ἑπτά- 
στερον Ο, ἑἕπτάπορος ὙΥ̓Ἰδταονὗζ. ἑπτάστερος " βοτῖρθὶ 8. ξξ 
αἀα. ἀεἸθὺβ 11 ἐξ ἧς γυαθβ ἕξῆς ἵὶ 18 λεῦκος Ο, ΟΟΥΥ. 
Ηδγυπ. (οὗ88. αὐ Αροϊ]οᾶ. ». 088) 1ὅ διόπερ ἀφανής ΚΙοΒ8- 
ΠΠΡΊα8 11 κἔχουσιν Τί κείμενα Ο 

μ᾿ ὅ 



το δ᾽ 
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24. 

ΒΕ [12]. 

«Περὶ τῆς “ύρας. 

Αὕτη ἐνάτη κεῖται καί 
ἐστι Μουσῶν" κατεόσκευ- 

ἄσϑη δὲ τὸ μὲν πρῶτον 
5 ὑπὸ Ἑρμοῦ ἐκ τῆς χελώνης 
καὶ τῶν ᾿ἡπόλλωνος βοῶν" 

ἔσχε δὲ χορδὰς ἑπτὰ ἢ 
ἀπὸ τῶν ζ΄ πλανητῶν ἢ 
τῶν ᾿ἀτλαντίδων᾽ μετέλαβε 

αὐτὴν ᾿Δ“πόλλων καὶ 
συναρμοσάμενος ὠδὴςν 
Ὀρφεῖ παρέδωκεν, (ὃς 
Καλλιόπης υἱὸς ὥνΣ, μιᾶς 

τῶν Μουσῶν, ἐποίησε τὰς 

ι8: χορδὰς (ἐννέα) ἀπὸ τοῦ τῶν 

“Μουσῶν ἀριϑμοῦ καὶ προη- 
γεῖται ἐπὶ πλέον (ἐνδ τοῖς 
ἀνϑρώποις [οὕτω] δοξαζό- 

μενος οὕτως ὥστε {καὶ ὑπό- 

2 ἐννάτη οοᾶ. 
τέβαλε οοῦ, 11 ὠδῆ οοά., 
Ὀρφεῖ 
ὃς Καλλιόπης οἷὸς ὧν 
οχ Ὁ 18 οὕτω 46]. 
οσχ Ὦ: καὶ ὑπόληψιν 

1 λύ[ρ]ας 1} ἴῃ γτὰβ. , λύρα ΜῸ 
9 ἀτλαντηρέδων (, οοτγ. ΜΌΠΟΚΕΟΥ. νος βοῶν ἈΡΟ]]οα. 1Π|, 10,2 

μετέβαλε 1, κατέβαλε Ο μετέλαβε ὕὍῃηρογ. 
ἴρψῃ, 

ὅ Μουσῶν οοἂ,, Ἑρμοῦ Βουρ58ὶ 
δοῦν. εὐ ΒΌΡΡΙΘΥΙ οχ Ὁ: ὠδὴν 

12 Ροϑὺ παρέδωκεν βραύυση σνϑουυτχη, 
16 ἐννέα ᾿ΒΌΡΡΙ. εχ Ὁ 
19 ροβὺ ὥστε βραίλυτη γαοαῦυχῃ, ΒΌΡΡΙ. 

Ὠ. 

[205] “ύρας. 

Αὕτη ἐνάτη κεῖται ἐν 
τοῖς ἄστροις, ἔστι δὲ Μου- 

σῶν" κατεσκευάσϑη δὲ τὸ 

μὲν πρῶτον ὑπὸ Ἑρμοῦ 
ἐκ τῆς χελώνης καὶ τῶν 

᾿Απόλλωνος βοῶν, ἔσχε δὲ 
χορδὰὲξ ἑπτὰ ἀπὸ τῶν 
᾿Δτλαντίδων. μετέλαβε δὲ 
αὐτὴν ᾿“πόλλων καὶ συν- 

αρμοσάμενος ὠδὴν Ὀρφεῖ 

ἔδωκεν, ὃς Καλλιόπης υἱὸς 

ὦν, μιᾶς τῶν Μουσῶν, 

ἐποίησε τὰς χορδὰς ἐννέα 

ἀπὸ τοῦ τῶν Μουσῶν ἀρι- 

ϑμοῦ καὶ προήγαγεν ἐπὶ 
πλέον ἐν τοῖς ἀνθρώποις 
δοξαζόμενος οὕτως ὥστε 

καὶ ὑπόληψιν ἔχειν περὶ 

9 με- 

ΒΌΡΡΙ. 6Χ ῃ: 
17 ἐν ΒΡ]. 

6-- 7 καὶ τῶν ᾿ἡπόλλω- 

11 ὠδὴν 46]. 



ΛΥΡΑΣ. 

ληψινν ἔχειν περὶ αὐτοῦ 
τοιαύτην ὡς ϑηρία κηλεῖν 

διὰ τῆς ὠδῆς" διὰ δὲ τὴν 

γυναῖκα εἰς“ Ἄϊνδου καταβὰς 

καὶ ἰδὼν τὰ ἐκεῖ οἷα ἦν 
τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ 
ἐτίμα, ὑφ᾽ οὗ ἦν “δεδοξα- 
σμένος, τὸν δὲ Πλιον μέ- 
γιστον τῶν ϑεῶν ἐνόμισεν, 
ὃν καὶ ᾿Δἀπόλλωνα προση- 
γόρευσεν᾽ ἐπεγειρόμενός τὲ 

τὴν νύκτα κατὰ τὴν ἕω- 

ϑινὴν ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ κα- 
λούμενον Πάγγαιον («άνι- 

ὧν» πφοσέμενε τὰς ἀνατο- 
λάς, ἵνα ἴδῃ {τὸν “Ἥλιον 
πρῶτον᾽ ὅϑεν ὃ Διόνυσος 

ὀργισϑεὶς αὐτῷ ἔπεμψε τὰς 
Βασσαρίδας, ὥς φησιν 

«Αἰσχύλος ὃ τῶν τραγῳδιῶν 

ποιητής" αἵ διέσπασαν αὐ- 
τὸν καὶ τὰ μέλη ἔρριψαν 
χωρὶς ἕκαστον" αἷ δὲ Μοῦ- 
σαι συναγαγοῦσαι ἔϑαψαν 

2 κήδειν οοᾶ,, ΟΟΥΤ. 

οἵα. οοά. 

1--- τὰ δένδρα βΒαρρίον. ΒΌ. 
14--ἰὅ ἀνιὼν δἀα. ὙΥΙΠατλονῦ. 

0 οὐκ] οὐκέτι οοᾶ. 
οὗ ἦν δεδοξασμένος] “ἃ αὰοὸ ἔαθγαῦ σ]οΥΙΠοαῦα5᾽ ὅν 
τὴν ἑωϑινὴν ἐπὶ τὸ βοτίρβὶ, ἕωϑεν κατὰ τὸ οοά. 

10 ἵν᾽ εἰδῇ οοα,, οοτγ. ὁχ Ὁ | τὸν Ἤλιον τἀ. ὁχ Ὁ 
11 πρῶτος οοἄ,, -τον 6Χ )ὴ ΟΟΥΥ. 

29 

αὐτοῦ τοιαύτην ὅτι «τὰ 
δένδρα» καὶ τὰς πέτρας 
καὶ τὰ ϑηρία ἐκήλει διὰ 

τῆς ὠδῆς" 
ὃς 

τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ 

ἐτίμα, 
τὸν δὲ “Ἥλιον μέγιστον 

τῶν ϑεῶν ἐνόμιξεν εἶναι, 
ὃν καὶ ᾿“πόλλωνα προση- 
γόρευσεν᾽ ἐπεγειρόμενός τε 

τῆς νυκτὸς κατὰ τὴν ἕω- 
ϑινὴν ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ κα- 
λούμενον Πάγγαιον «ἀνι- 

ὧν» προσέμενε τὰς ἀνατο- 
λάς, ἵνα ἴδῃ τὸν Ἥλιον 
πρῶτον᾽ ὅϑεν ὁ Ζόνυδος 

ὀργισϑεὶς αὐτῷ ἔπεμψε τὰς 

Βασσαρίδας, ὥς φησιν 

«Αἰσχύλος ὁ τῶν τραγῳ- 

διῶν ποιητής" αἵτινες αὐ- 
τὸν διέσπασαν καὶ τὰ μέλη 
διέρριψαν χωρὶς ἕκαστον" 
αἵ δὲ Μοῦσαι συναγαγοῦ- 

1--8 ὑφ᾽ 
19---18 κατὰ 

14-- -τὅ ἀνιὼν 

19 βάσυρας οοᾶ., οοττ. ὁχ Ὁ 

8 ἐκάλει Ο, οοττ. Κορρ. 
20 ἀθ Αθϑβογο Ρ. 1 Ν᾽ 



δ 
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15 

80 

ἐπὶ τοῖς καλουμένοις Λει- 
βήϑροις. {τὴν ὃὲ λύραν 
οὐκ ἔχουσαν ὅτῳ δώσειν 
τὸν Δία ἠξίωσαν καταστε- 
ρίσαι, ὅπως ἐκείνου τὲ 
καὶ αὐτῶν μνημόσυνον τε- 
ϑῇ ἐν τοῖς ἄστροις)" τοῦ 
δ᾽ ἐπινεύσαντος οὕτως ἐτέ- 

ϑη᾽ ἐπισημασίαν δὲ ἔχει 
ἐπὶ τῷ ἐκείνου ζσυμπτώ- 

ματι δυομένη καϑ' ὥραν). 

Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν. 

σαι ἔϑαψαν ἐπὶ τοῖς λεγο- 
μένοις Δειβήϑροις. τὴν 
δὲ λύραν οὐκ ἔχουσαι ὅτῳ 
δώσειν τὸν Ζ4΄α ἠξίωσαν 

καταστερίσαι, ὅπως ἐκείνου 

τε καὶ αὐτῶν μνημόσυνον 

τεϑῇ ἐν τοῖς ἄστροις" τοῦ 
ὃὲ ἐπινεύσαντος οὕτως 

ἐτέϑη" ἐπισημασίαν δὲ ἔχει 
ἐπὶ τῷ ἐκείνου συμπτώματι 
δυομένη καϑ᾽ ὥραν. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῶν 

χκτενῶν. ἑκατέρων α΄, ἐφ᾽ 
ἑκατέρου πήχεως ἀκρωτῆρι 
ὁμοίως α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρων 
ὥμων α΄, ἐπὶ ξυγοῦ α΄, 
ἐπὶ τοῦ πυϑμένος α΄, λευ- 
χὸν καὶ λαμπρόν" τοὺς 
πάντας η΄. 

20. 
Βὶ [18]. 

.ὺ {«Πδερὶ τοῦ Ὄρνιϑος. 

Οὗτος ὁ μέγας καλεῖται, 
ὃν κύκνῳ εἰκάξουσιν" 

1--. λιβήϑροις οοα., οοΥΥ, ὁχ Ὁ 
ἄστροις ἀὲ μῷ οχ ἢ 
κοινῶς οο0α. 

22 εἰκάξουσι οοᾶ. 

ὅ καταστερίσειν (᾽, -ἔξειν οαα. -ἰσαι" ΒοΥρβὶ 
ἔχει ἀστέρας ϑ' 8 
α΄, 46]. ΒΟΌ. 
πάντας η΄ οτα. 

Ὁ. 

[256] Κύκνου. 

Οὗτός ἐστιν ὁ καλού- 

μενος μέγας, ὃν κύκνῳ 

Ὡ-- τὴν δὲ λύραν -- 
10 ἐπὶ τῷ ἐκείνου βογῖρβὶ ὃχ Ὁ, ἐν τῶ 

10---11 συμπτώματι --- ὥραν 80ΡΡ]. οχ Ὁ 

12 Ἣ Λύρα 
14 ἑκάστου ΟὐἉ, οοὐτ. ΕΟΌ. [ ροβὺ πήχεως: 

10 ἐπὶ ξυγοῦ α΄ ρνοϑὺ (18) λαμπρὸν ὃ 
19 ϑ' Ὁ, η΄ οΡ. 

18---19 τοὺς 
20 κύκνος ΜῸ 21 Οὗτος 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ 

τούτῳ Ζεὺς ὁμοιωϑεὶς κα- 
τέπτη εἰς Ῥαμνοῦντα τῆς 
᾿Δττικῆς. κἀκεῖ Νέμεσιν 
ἔφϑειρεν᾽ ἐκείνη δὲ ὠὸν 
ἔτεκεν, ἐξ οὗ 

' γεννηθῆναι, ὡς Κρα- 

τῖνος ἱστόρησε, τὴν ᾿Ελέ- 
νην᾽ διὰ δὲ τὸ μὴ μετα- 
μορφωϑῆναι ἀλλ’ οὕτως 
εἰς οὐρανὸν ἀναπτῆναι τὸν 
τύπον τοῦ κύκνου ἔχοντα 

τοῦτον καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ τῶν 
ἄστρων διιπτάμενον. 

9 ῥᾶμνον οοἄ., οοΥγ. ὁχ Ὁ 
158---16 ἑλλένην οοα. 

δα ἐιδαϊατη σοπαΐϊπαχη τοξοσξυσ (οὗ. ργαθῖ) 

19 τρόπον οοά. 

ΟΡΝΙΘΟΣ. 81 

εἰκάξουσιν᾽ λέγεται δὲ τὸν 

Δία ὁμοιωϑέντα τῷ ξῴῳ 
τούτῳ Νεμέσεως ἐρασϑῆ- 
ναι, ἐπεὶ αὐτὴ πᾶσαν 

ἤμειβε μορφήν, ἵνα τὴν 
παρϑενίαν φυλάξῃ, καὶ 
τότε κύκνος γέγονεν" οὕτω 

καὶ αὐτὸν ὁμοιωϑέντα τῷ 
ὀρνέῳ τούτῳ καταπτῆναι 
εἰς ΡῬχμνοῦντα τῆς ᾿ἅττι- 
κῆς, κἀκεῖ τὴν Νέμεσιν 
φϑεῖραι" τὴν δὲ τεκεῖν 
ὠόν, ἐξ οὗ ἐκκολαφϑῆναι 
καὶ γενέσϑαι τὴν Ἑλένην, 
ὥς φησι Κρατῖνος ὃ ποιη- 

τής. καὶ διὰ τὸ μὴ μετα- 
μορφωθϑῆναι αὐτόν, ἀλλ᾽ 

οὕτως ἀναπτῆναι εἰς τὸν 

οὐρανόν, καὶ τὸν τύπον 

τοῦ κύχνου ἔϑηκεν ἐν τοῖς 
ἄστροις᾽ ἔστι δὲ ἱπτάμενος 

οἷος τότε ἦν. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ μὲν 

τῆς κεφαλῆς λαμπρὸν α΄, 

14---16 κρᾷὰ οοᾶ., οοττ. ὁχ Ὁ 
20 τοῦτον] ὃν οοά. 

1---Ἰ λέγεται --- γέ- 
γονεν ἨΟΥ ΒΒ τη 6886 ᾿Ἰπὐουρο]αῦ., αποὰ Ηὶ οοπῆττηδί, ἀθιιομβίγανὶ 
(εἴ, ο. 1.) 

ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 8 

16 χράτης Ο, οοὐΥ. Κορ. Ὑδιοκομαυῖαβ (Δα Εαγ. 
ῬΒορη. ἢ. 160); οἵ, Ε΄ Ο. Α( Ρρ. 41---48 (Κοοκ.) 28 Ὁ Κύκνος 

0 



89 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ. 

ἐπὶ τοῦ τραχήλου λαμπρὸν 
α΄, ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πτέρυ- 
γος ε΄, (ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς 
ε΄, ἐπὶ τοῦ σώματος α΄, 
ἐπὶ τοῦ ὀρϑοπυγίου α΄, ὅς 
ἐστι μέγιστος" {τοὺς πάν- 

τας ιδ΄). 

20. Ὑδροχόου. 

Οὗτος δοκεῖ κεκλῆσϑαι ἀπὸ τῆς πράξεως Ὑδροχόος. 
10 ἔχων γὰρ ἕστηκεν οἰνοχόην καὶ ἔκχυσιν πολλὴν ποιεῖ- 

ΠῚ 

οι 

« 

ται ὑγροῦ. λέγουσι δέ τινες αὐτὸν εἶναι τὸν Γανυ- 

μήδην, ἱκανὸν ὑπολαμβάνοντες σημεῖον εἷναι τὸ ἐσχη- 

ματέσϑαι τὸ εἴδωλον οὕτως ὥσπερ ἂν οἰνοχόον χέειν. 

ἐπάγονται δὲ καὶ τὸν ποιητὴν μάρτυρα, διὰ τὸ λέγειν 
αὐτὸν ὡς ἀνεκομίσϑη οὗτος πρὸς τὸν Ζ]΄ία κάλλει ὑπερ- 
ἐνέγκας ἵνα οἰνοχοῇ, ἄξιον κρινάντων αὐτὸν τῶν 

ϑεῶν, καὶ ὅτι τέτευχεν ἀϑανασίαν τοῖς ἀνθρώποις 
ἄγνωστον οὖσαν" ἡ δὲ γινομένη ἔκχυσις [251] εἰχάξε- 
ται τῷ νέκταρι ὃ καὶ, ὑπὸ τῶν ϑεῶν πίνεται, εἰς μαρ- 
τύριον τῆς εἰρημένης πόσεως τῶν ϑεῶν ὑπολαμβάνοντες 

τοῦτο εἶναι. 
Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀμαυροὺς β΄, ἐφ᾽ 

ἑκατέρων ὥμων α΄, ἀμφοτέρους μεγάλους, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ 

8-- ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ε΄ ἴπδθγ. Βομδῦ. 4 γροβϑὺ σώ- 
ματος: δ΄ Ὁ, οοὐτ. ϑοβδυθ. 6----: τοὺς π. ιδ΄ δαά, Βομδυθ. 
8 ὑδροχόος ΜῸ 10--11 γαννυμήδην Οὐ, οοτ. ἘΔ]. 14 ποιη- 
τὴν] ἤοῃῃ. 11. Υ᾽ 382 βαα., ἔψηνη. ἕν. ἀρβμγοαϊ,. 308 βαα. 1ὅ οὔ- 
τως Ὁ, οοΥτ. ΒΟΌ. 16 κρένειν Οὐ, οοτν. ΒΟ. 11---18 ἀϑα- 
νασίαν --- οὖσαν Ο, Ἐ6]]., ἀϑανασίας --- οὔσης οοὐοτὶ 664 α., δοοὺ- 
ΒΔΟΙΥ. ΒΘΥΥΆΥΪ οἵ. οΔΡ. 28 19---20 ροβὺ μαρτύριον δα. Ε]], 
ὥς τινες λέγουσι 22 Ὁ Ὑδροχόος ἔχει ἀστέρας κ τ. λ. ὃ 



ΑἸΓΟΚΕΡΩ. 99 

ἀγκῶνι α΄, ἐπ’ ἄκρας χειρὸς δεξιᾶς λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ 
ἑκατέρου μαστοῦ α΄, ὑπὸ τοὺς μαστοὺς ἑκατέρωϑεν α΄, 
(ἐπ᾽) ἀριστεροῦ ἰσχίου α΄, (ἐφ᾽ ἑκατέρου γόνατος α΄, 
«ἐπὶ δεξιᾶς κνήμης α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ποδὶ α΄" «τοὺς 
πάντας ιζ΄) ἡ δὲ ἔκχυσις τοῦ ὕδατός ἐστιν ἐξ ἀστέ- 

ρῶν λα΄ ἔχουσα ἀστέρας β΄, οἵ εἰσι λαμπροί. 

21. Αἰγόκερω. 

Οὗτός ἐστι τῷ εἴδει ὅμοιος τῷ «ἰγίπανι" ἐξ ἐκείνου 
δὲ γέγονεν" ἔχει δὲ ϑηρίου τὰ κάτω μέρη καὶ κέρατα 
ἐπὶ τῇ κεφαλῇ" ἐτιμήϑη δὲ διὰ τὸ σύντροφον εἶναι 
τῷ Διί, καϑάπερ ᾿Επιμενέδης ὁ τὰ Κρητικὰ ἱστορῶν 

φησιν, ὅτι ἐν τῇ Ἴδῃ συνῆν αὐτῷ, ὅτε ἐπὶ τοὺς Τι- 
τᾶνας ἐστράτευσεν. οὗτος δὲ δοκεῖ εὑρεῖν τὸν κόχλον, 

ἐν ᾧ τοὺς συμμάχους καϑώπλισε διὰ τὸ τοῦ ἤχου 
Πανικὸν καλούμενον, ὃ οἵ Τιτᾶνες ἔφυγον" παραλαβὼν 

δὲ τὴν ἀρχὴν (ὁ Ζεὺς» ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔϑηκε 
καὶ τὴν αἷγα τὴν μητέρα. διὰ δὲ τὸν κόχλον ἐν τῇ 
ϑαλάσσῃ (εὑρεῖν) παράσημον ἔχει ἰχϑύος (οὐράν. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐφ᾽ ἑκατέρου κέρατος α΄, (ἐπὶ τοῦ 
μυκτῆρος α΄ λαμπρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς β΄, (ὑπὸ» 
τράχηλον α΄, (ἐπὶ στήϑους β΄, (ἐπ᾽) ἐμπροσϑίου 
[258] ποδὸς α΄, {ἐπ᾿ ἄκρου ποδὸς α΄, ἐπὶ» ῥάχεως ζ΄. 

2 νοβὺ μαστοῦ: ἀμαυρὸν 16ρ. Ηγρ. 4 ροβὺ ποδὶ: λαμ- 
πρὸν Ἰορ. 585: 4--ὅ τοὺς π. ιζ΄ δα. Ε81. δὅ--Θ ἐξ ἀριστερῶν 
ἔχουσα Ὁ, οοττ. ΒΟΌ.; διίθ β΄: Δ΄, ἴῃ ἔπθο λοιποὶ δὲ ἀμαυροί δα. 
Ἐ8]].  αἰγόκερως τὰ. 28, οἵη. τη. 18 1, πάν ΜΟ αἰγόκερω 
ΒΟΙΙΡΒΙ 8--10 Ὁ Αἰγόκερως ὅμοιός ἐστι τῷ Αἰγέίπανι --- κε- 
φαλῇ ὃ 8 αἰγὶ πανὶ Ο, οοΥτ. Ε6]]. 10 ὁ Ζεὺς δαά. ἘῈ]]. 
18 εὑρεῖν οὗ οὐράν οἀᾷ. Ηδγῃ. 19 ἑκατέρζουν 17 19--30 ἐπὶ 
τοῦ μυκτῆρος α΄ δα. ΒΟΡὈ. 20 ὑπὸ δαᾶ. ΟΡ}. 21 τρα- 
ἥλου (τραχήλ 1) Ο, οοτΥ. ΒΟΌ. [ ροϑὺ τράχηλον: γ΄ Ο, ΟΟΥΤ. 
ἔν. ῶ9 ἐπ᾿ ἄκρου ποδὸς α΄ ΒΥ ΒΡ. 

ἘΞΒΑΤΟΒΊΗ. θᾶ. ΟἸ ἐν ἱθτί. 8 

τῷ Ὁ 



34 1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ, 

(ἐπὶΣ γαστρὸς ε΄, (ἐπ) οὐρᾶς β΄ λαμπρούς" τοὺς 

πάντας κδ΄. 
28, Τοξότου. 

Οὗτός ἐστιν ὃ Τοξότης, ὃν οἱ πλεῖστοι λέγουσι 

5 Κένταυρον εἶναι, ἔτεροι δ᾽ οὔ φασι διὰ τὸ μὴ τετρα- 

δκελῆ αὐτὸν δρᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ἑστηκότα καὶ τοξεύοντα" 
Κενταύρων δὲ οὐδεὶς τόξῳ κέχρηται" οὗτος δ᾽ ἀνὴρ 
ὧν σκέλη ἔχει ἵππου καὶ κέρκον καϑάπερ οἱ Σάτυροι" 
διόπερ αὐτοῖς ἀπίϑανον ἐδόκει εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον 

10 Κρότον τὸν Εὐφήμης τῆς τῶν Μουσῶν τροφοῦ υἱόν" 

οἰκεῖν δ᾽ αὐτὸν καὶ διαιτᾶσϑαι ἐν τῷ “Ἑλικῶνι ὃν 
καὶ αἱ Μοῦσαι τὴν τοξείαν εὑράμενον τὴν τροφὴν 
ἀπὸ τῶν ἀγρίων ἔχειν ἐποίησαν, καϑάπερ φησὶ Σωσί- 
ϑεος" συμμίσγοντα δὲ ταῖς Μούσαις καὶ ἀκούοντα αὖ- 

1 τῶν ἐπισημασίαις ἐπαινέσαι κρότον ποιοῦντα᾽ τὸ γὰρ 

τῆς φωνῆς ἀσαφὲς ἦν ὑπὸ ἕνὸς κρότου σημαινόμενον, 
ὅϑεν ὁρῶντες τοῦτον καὶ οἵ ἄλλοι ἔπραττον τὸ αὐτό" 
διόπερ αἱ Μοῦσαν δόξης χάριν τυχοῦσαι τῇ τούτου 

βουλήσει ἠξίωσαν τὸν “Ζ΄ία ἐπιφανῆ αὐτὸν ποιῆσαε 

90 ὅσιον ὄντα, καὶ οὕτως ἐν τοῖς ἄστροις ἐτέϑη τῇ τῶν 
χειρῶν χρήσει, τὴν τοξείαν προσλαβὼν σύσσημον᾽ ἐν 

δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἔμεινεν ἡ ἐκείνου πρᾶξις" ὅ ἐστι 

καὶ {τὸΣ πλοῖον αὐτοῦ μαρτύριον ὅτι ἔσται σαφὴς οὐ 
μόνον τοῖς ἐν χέρσῳ ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν πελάγει. διό- 

οὅ περ οὗ γράφοντες αὐτὸν Κένταυρον διαμαρτάνουσιν. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς β΄. ἐπὶ τοῦ τόξου 

2 κβ΄ Ο,, οοὐτ. ΒΟ. 8 τοξότης ΜΟ 8 σατυρικοί Ὁ, 
οοΥτ. Ἐ6]]. 10 εὐφημηστὴν τῶν Ο, Εὐφήμης τῶν Ἐ6]1., Εὐφ. 
τῆς τῶν ὟΝ οθύ. 18--14 Βοβιμοὶ ἔγρ. ὅ Ν3" 15 ἐπαινεῖσθαι 
Ο, ἐπαινέσαι ΝΥ βΒΒο]ησ. 16 κρότου ρ]οββοηδ 6886 νάϊ ΥΝ118- 
τηουῦ. 18 δόξης γάριν τυχοῦσαι" Ο (οὗ, οἀρ. 26) 22 6] 
ὅϑεν αΔ]θὺ8 28 τὸ δαά. | ἔστι Μαύίαθαβ 20 Ὁ Τοξότης 
ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 5. τόξου] τοξότου Ο 
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β΄, ἐπὶ τῆς ἀκίδος β΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος α΄, (ἐπ᾽) 
ἄκρας χειρὸς α΄, ἐπὶ τῆς κοιλίας λαμπρὸν α΄, (ἐπὶ 

ῥάχεως β΄, (ἐπὶΣ κέρκου α΄, ἐπ’ ἐμπροσϑίου γόνατος 
α΄, ἐφ᾽ ὁπλῆς α΄, (ἐπ᾽ ὀπισϑίου γόνατος α΄ τοὺς πάν- 
τας ιε΄" τοὺς δὲ λοιποὺς ζ΄ ἀστέρας ὑπὸ τὸ σχέλος" ὅμοιοι 

δέ εἰσι τῶν ὀπισϑίων μὴ δεικνυμένων ὅλων φανερῶν. 

[259] 29. Ὀιστοῦ. 

Τοῦτο τὸ βέλος ἐστὶ τοξικόν, ὅ φασιν εἶναι ᾽4πόλ- 

λωνος, ᾧ τε δὴ τοὺς Κύκλωπας τῷ 4Ζ1ιὶ κεραυνὸν 
ἐργασαμένους ἀπέχτεινε δι’ ᾿Ασκληπιόν. ἔκρυψε δὲ 
αὐτὸ ἐν Ὑπερβορείοις οὗ καὶ ὁ ναὸς ὁ πτέρινος. λέ- 
γεται δὲ πρότερον ἀπενηνέχϑαι ὅτε τοῦ φόνου αὐτὸν 

ὁ Ζεὺς ἀπέλυσε καὶ ἐπαύσατο τῆς παρὰ ᾿ἀδμήτῳ λα- 

τρείας, περὶ ἧς λέγει Εὐριπίδης ἐν τῇ ᾿Α4λκήστιδι. 
δοκεῖ δὲ τότε ἀνακομισϑῆναι ὃ ὀιστὸς μετὰ τῆς καρ- 
ποφόρου Ζήμητρος διὰ τοῦ ἀέρος" ἦν δὲ ὑπερμεγέϑης, 

ὡς ἩΗρακλείδης ὃ Ποντικός φησιν ἐν τῷ περὶ δικαιο- 
σύνης" ὅϑεν εἰς τὰ ἄστρα τέϑεικε τὸ βέλος ὁ ̓ “πόλλων 
εἰς ὑπόμνημα τῆς ἑαυτοῦ μάχης καταστερίσας. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τοῦ ἄκρου α΄, κατὰ τὸ μέσον 
α΄ ἀμαυρόν, ἐπὶ τοῦ χηλώματος β΄" εὐσημότατος δ᾽ 
ἐστὶν ὃ εἷς" οἵ πάντες δ΄. 

1 ἀλκίδος ΟἉ, οοττ. Ε]]. 4 ἐπ’ ὀπισϑίου γόνατος α΄ ᾿ἴπ86Γ7. 
ὅ κ΄ Ὁ, ιε΄ ΒοΌ. | τοὺς δὲ λοιποὺς] τοῦ δὲ πλοίου Ὑ1- 

Ἰατπου ίζ. 1 τόξον ΜΟ (οἴ. ρῥταβἕ) 9 ᾧ τε δὴ τοὺς Κύ- 
κλώπας κ. τ. 1. οἵ. ΑΡΟ]]. Ἡμοά. ΤΥ, 616 ὅτε Ο, ᾧ Βον., ᾧ τε 
Ηδγπ. 11 ὑπερβορέοις Ο, οοττ, Ε6]1. ] ὁ ναὸς ὁ πτέρινος ν. 
Ῥαυβϑδῃ. Χ ὅ, ὅ 12 πρότερον] ὕστερον Ηδγα. 14 ἘΥρΡΙ 15 
ΑἸορβῦ. νυν. 1--- ὁ 160 Δήμητρος 46]. ΒοὈ. 11 ἀθ Ηθρχγδϑοὶ. 
Ῥοπῦ. Πῦγοὸ ἀδ ἐιδέϊέϊα οἵ. Ἐ!. Ἡ. α΄. Π 199 (ΔΙΆ]16.) 20 Ὀιστὸς 
ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 8. | ροβὺ ἀστέρας: δ΄ Ο, ἀ6]. Μαεαϊμίαθυβ 
ῶ8 οἵ πάντες δ΄ οι. 5 

88 

τῷ [-} 



96 1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν. 

80. ᾿πετοῦ. 

Οὗτός ἐστιν ὃ Γανυμήδην ἀνακομίδας εἰς οὐρανὸν 
τῷ Διί, ὅπως ἔχῃ οἰνοχόον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄστροις, 

δι’ ὅσον καὶ πρότερον, ὅτε οἵ ϑεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερί- 
δ ζοντο, τοῦτον ἔλαχεν ὃ Ζεύς. μόνον δὲ τῶν ξῴων 
ἀνϑήλιον ἵπταται ταῖς ἀκτῖσιν οὐ ταπεινούμενον᾽ ἔχει 
δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἁπάντων" ἐσχημάτισται δὲ διαπεπτα- 
μένος τὰς πτέρυγας ὡς ἂν καϑιπτάμενος. ᾿4γλαοσϑέ- 

νης δέ φησιν ἐν τοῖς Ναξικοῖς γενόμενον τὸν Ζ]ία ἐν 
10 Κρήτῃ καὶ κατὰ κράτος ζητούμενον, δὶς ἐκκλαπέντα, 

ἐκεῖϑεν ἐχκλαπῆναν καὶ ἀχϑῆναι εἰς Νάξον, ἐκτρα- 
φέντα δὲ καὶ γενόμενον ἐν ἡλικίᾳ τὴν τῶν ϑεῶν βα- 

σιλείαν κατασχεῖν" ἐξορμῶντος δὲ ἐκ τῆς Νάξου ἐπὶ 
τοὺς Τιτᾶνας καὶ ἀετὸν αὐτῷ φανῆναι συνιόντα, τὸν 

ιό δὲ οἰωνισάμενον ἱερὸν αὑτοῦ ποιήσασϑαι [κατηστερι- 
σμένον] καὶ διὰ τοῦτο [260] τῆς ἐν οὐρανῷ τιμῆς ἀξιω- 
ἁῆναι. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας δ΄, ὧν ὁ μέσος ἐστὶ λαμπρός. 

51. Δελφῖνος. 

90 Οὗτος ἐν τοῖς ἄστροις λέγεται τεϑῆναι δι’ αἰτίαν 

τοιαύτην. τοῦ Ποσειδῶνος βουλομένου τὴν ᾿ἀμφιτρί- 

1 ἀετός ΜΟ 2 γαννυμήδην ΤῸ 4 διόσον Ο, διόπερ 
ΞΟΒΔΌΌ. Ζιὸς ὧν ὙΝ Θδβύθττα. δι᾽ ὅσον" Βουρβὶ ὅ δὲ] γὰρ ὙΥ11ὁ- 
τηουύ. 6 ἀκτίσιν 1, 8 ὡς ἂν καϑιπτάμενος ὡς ἀνατολὴν 
καϑιπτάμενος 60}1, ΠΟΌ. 8---Ὁ09 ᾿Ερατοσϑένης Ο,, οοΥτ. Ε8]].; 
Ἐ, Ἡ. ἃ. ΤΥ Ρ. 298, 3 9 ναξιακοῖς Ο,͵ οοὐγ. Μαϊμϊαθαβ 
10 κατὰ κράτος] παρὰ τοῦ πατρὸς ΒΟΌ. | δὶς ἐκκλαπέντα" (ἐκλα- 
πέντα ΟἹ) οτῃ. ἃ. 14 δυὐὺ καὶ ἀοϊοπάσυτῃ (Β00.) δαυὺ ἱερεύσαν-- 
τος δἀάοθμάστῃ οθπ8. Ηθγῃ. | αἰετὸν Ο, οοττν. Ε6]]. συνιόντα] 
ἁύοντι ἘΟΌ. 1ὅ--ῖ᾿’ἰθ κατηστερισμένον σ᾽οβδοίηῷ 6586 νάϊ 
ὙΠΟ. ΠΟῚΒ. 5860]. 18 Ὁ ᾿Δετὸς ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. ὃ 
19 δελφί ΜΟ 21 ποσειδώνου Οὐ, οοὐτ. Ε6]]. 



ΩΡΙΩΝΟΣ, Β] 

την λαβεῖν [εἰς] γυναῖκα, εὐλαβηϑεῖσα ἐκείνη ἔφυγε πρὸς 

τὸν Ἄτλαντα, διατηρῆσαι τὴν παρϑενίαν σπεύδουσα. 

ὡς δὲ καὶ αἵ πλεῖσται Νηρηίδες ἐκρύπτοντο κεκρυμ- 

μένης ἐκείνης, πολλοὺς ὃ Ποσειδῶν ἐξέπεμψε μαστῆρας, 

ἐν οἷς καὶ τὸν δελφῖνα" πλανώμενος δὲ κατὰ τὰς νή- 

δους τοῦ 'ἄτλαντος, περιπεσὼν αὐτῇ προσαγγέλλει καὶ 
ἄγει πρὸς Ποσειδῶνα" ὃ δὲ γήμας αὐτὴν μεγίστας τι- 

μὰς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ αὐτῷ ὥρισεν, ἱερὸν αὐτὸν ὀνο- 
μάσας εἶναι καὶ εἰς τὰ ἄστρα αὐτοῦ σύστημα ἔϑηκεν. 

ὅσοι δ᾽ ἂν αὐτῷ τῷ Ποσειδῶνι χαρίσασϑαι ϑέλωσιν, 

ἐν τῇ χειρὶ ποιοῦσιν ἔχοντα τὸν δελφῖνα τῆς εὐεργε- 
σίας μεγίστην δόξαν αὐτῷ ἀπονέμοντες. λέγει δὲ περὶ 

αὐτοῦ καὶ ᾿Δρτεμίδωρος ἐν ταῖς ἐλεγείαις ταῖς περὶ 

Ἔρωτος αὐτῷ πεποιημέναις [βίβλοις]. 
Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ τοῦ στόματος α΄, ἐπὶ τῆς λο- 

φίας β΄, ἐπὶ τῶν πρὸς τῇ κοιλίᾳ πτερύγων γ΄, (ἐπὶ 
νώτου α΄, {ἐπ᾽ οὐρᾶς β΄" τοὺς πάντας ϑ΄. λέγεται 
ὃὲ καὶ φιλόμουσον εἶναι τὸ ξῷον διὰ τὸ ἀπὸ τῶν 
Μουσῶν τὸν ἀριϑμὸν ἔχειν τῶν ἀστέρων. 

82. Ἰφρίέωνος. 

Τοῦτον ᾿Ησίοδός φησιν Εὐρυάλης τῆς Μίνωος καὶ 

Ποσειδῶνος εἶναι, δοϑῆναι δὲ αὐτῷ δωρεὰν ὥστε ἐπὶ 

1 εἰς Ο, πποὶβ 8601." ὡς ὙΠδΙον ΙΖ. 8 ὡς δὲ καὶ αἴ 
πλεῖσται Νηρηίδες ἐκρύπτοντο 5080. ϑοβδαθ., 46]. ΒοΌ.; αἴ 
πλεῖσται 46]. Ηογῃ. 4 μνηστῆρας (Ὁ, ΘΟΥΥ. Κορ. 9 σύστημα] 
μίμημα ΥΙδτηον2., ὑπόμνημα οοπϊ. ΟΌ. πὰτη σύνϑημα Ὁἢ 
1118 18 ἀθ Ατξοπα. οἵ, ΒΡ. Ρ. 31, Αἀα. 14 βίβλοις 
46]. ὙΠ δταοσῦζ., ὍΠΟΪΒ 860].: οἰΐδμλ ταῖς περὶ [Ἔρωτος αὐτῷ 
πεποιημέναις ἀοοτο ψο]ϊυϊῦ Ηδγπ. ᾿ 16 Ὁ Δελφὶς ἔχει ἀστέρας 

κιτλ. 5 11 νώξαϊ (510) 0, νώτα[ι] [7 844. νΙἀούαν ἴν, νωτιαῖον 
οαᾷ,., ἐπὶ νώτου" ΒΟΙΡΒῚ (πὰ ἀουβο᾽" 85, “1 ΒΟΒΡῸ]}18᾽; Ηγρ.) 
20 ὠρίων ΜΟ 21 Ἠδβιοὰὶ ἔγρ. 18 ΜΑΥΚΒΟΒΟΒΈΪ,, 1ὅ ΚΙΠΚΘΟΙ. 

οι 
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58 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΊΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩ͂Ν, 

τῶν κυμάτων πορεύεσϑαι καϑάπερ ἐπὶ τῆς γῆς. ἐλ- 

ϑόντα δὲ αὐτὸν εἰς Χίον Μερόπην τὴν Οἰνοπίωνος 
βιάσασϑαι οἰνωϑέντα, γνόντα δὲ τὸν Οἰνοπίωνα καὶ 

χαλεπῶς ἐνεγκόντα τὴν ὕβριν ἐχτυφλῶσαι αὐτὸν καὶ 

ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν" ἐλθόντα δὲ εἰς Δῆμνον ἀλη- 
τεύοντα ᾿Ηφαίστῳ συμμῖξαι, ὃς αὐτὸν ἐλεήσας δίδωσιν 
αὐτῷ Κηδαλίωνα τὸν [261] αὑτοῦ [οἰκεῖον] οἰκέτην, 
ὕπως δδηγῇ [καὶ ἡγῆται αὐτοῦ] ὃν λαβὼν ἐπὶ τῶν 
ὥμων ἔφερε σημαίνοντα τὰς ὁδούς" ἐλθὼν δ᾽ ἐπὶ τὰς 
ἀνατολὰς καὶ Ἡλίῳ συμμίξας δοκεῖ ὑγιασϑῆναι καὶ 
οὕτως ἐπὶ τὸν Οἰνοπίωνα ἐλϑεῖν πάλιν, τιμωρίαν αὐτῷ 
ἐπιϑήσων" ὃ δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὑπὸ γῆν ἐκέκρυπτο. 
ἀπελπίσας δὲ τὴν ἐκείνου ξήτησιν ἀπῆλϑεν εἰς Κρήτην 

καὶ περὶ τὰς ϑήρας διῆγε κυνηγετῶν τῆς ᾿Δρτέμιδος 
παρούσης καὶ τῆς “ητοῦς, καὶ δοκεῖ ἀπειλήσασϑαι ὡς 
πᾶν ϑηρίον ἀνελεῖν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς γιγνομένων" ϑυ- 

μωϑεῖσα δὲ αὐτῷ («ἡ Γῆ ἀνῆκε σκορπίον εὐμεγέϑη, 
ὑφ᾽ οὗ τῷ κέντρῳ πληγεὶς ἀπώλετο" ὅϑεν διὰ τὴν αὐ- 
τοῦ ἀνδρίαν ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔϑηκεν ὁ Ζεὺς 

ὑπὸ ᾿“ρτέμιδος καὶ “ητοῦς ἀξιωϑείς, ὁμοίως καὶ τὸ 
ϑηρίον τοῦ εἶναι μνημόσυνον [καὶ] τῆς πράξεως. 

ἄλλοι δέ φασιν αὐξηϑέντα τοῦτον ἐρασϑῆναι τῆς 

᾿Αρτέμιδος, τὴν δὲ τὸν σκορπίον ἀνενεγκεῖν κατ᾽ αὐὖ- 
τοῦ, ὑφ᾽ οὗ χρουσϑέντα ἀποθανεῖν, τοὺς δὲ ϑεοὺς 

(οὗ, ΑΡο]]οά. 1, 4, ὃ; 8080). Νιοδμᾶγν. Τῆονυ, 8 συ. 16) | Μίνωος] 
“Μινύου Οα. Μάἅ]1οΥ 

ὅ--Θ ἁλιτεύοντα ἴ, 1 ἠνδαλίωνα Ο ἦν δαλίωνα 1, Κηδα- 
λίωνα Ἤδγῃ. | οἰκεῖον 46]. θγπ., ὑποὶβ 566]., ἕνα τῶν ϑεραπόν- 
τῶν 80}0]. ΝΙοΔΒΘΥ. 8 καὶ ἡγῆται αὐτοῦ 46]. ΟΡ., ὑποῖβ 
860]. 18 ξήτησιν] εὕρεσιν 5080]. ΝΙοαπάν.  ἀπῆλϑεν] ὥχετο 
8080}. ΝΙοδπαγ. 16 τῆς οὩ). 117 ἡ 884. ΒοΌ. 21 τοῦ 
ἐν} ὃ. εἰς ὃ [ καὶ 46]. Ηθγῃ., 015 566]. 28 τὸν οἵα. ἴ, 
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ἐλεήσαντας αὐτὸν ἐν οὐρανῷ καταστερίσαι καὶ τὸ ϑη- 
ρίον εἰς μνημόσυνον τῆς πράξεως. 

Ἔχει δ᾽ ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς γ΄ ἀμαυρούς, 
ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ὥμῳ λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος 
«Κἀμαυρὸνν α΄, ἐπ᾽’ ἄκρας χειρὸς ζὁμοέως ἀμαυρὸνν» α΄ 
[ἀμαυροὺς β΄], ἐπὶ τῆς ζώνης γ΄, ἐπὶ τοῦ ἐγχειριδίου 
γ΄ λαμπρούς, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ γόνατι λαμπρὸν α΄, ἐφ᾽ ἕκα- 
τέρῳ ποδὶ ὁμοίως λαμπρὸν α΄" {τοὺς πάντας ιζ΄). 

88. Κυνός. 

Περὶ τούτου ἱστορεῖται ὅτι ἐστὶν ὃ δοϑεὶς Εὐρώπῃ 
φύλαξ μετὰ τοῦ ἄκοντος" ἀμφότερα δὲ ταῦτα Μίνως 

ἔλαβε καὶ ὕστερον ὑπὸ Πρόκριδος ὑγιασϑεὶς ἐκ νόσου 
ἐδωρήσατο αὐτῇ, μετὰ δὲ χρόνον Κέφαλος ἀμφοτέρων 

αὐτῶν ἐκράτησε διὰ τὸ εἶναι Πρόκριδος ἀνήρ᾽ ἦλϑε 
δὲ εἰς τὰς Θήβας ἐπὶ τὴν ἀλώπεκα ἄγων αὐτόν, εἰς τὸ 

ἣν λόγιον ἦν ὑπὸ μηδενὸς ἀπολέσϑαι" οὐκ ἔχων οὖν 
ὅ τι ποιῆσαι ὃ Ζεὺς τὴν μὲν ἀπελίϑωσε, τὸν δὲ εἰς τὰ 
ἄστρα ἀνήγαγεν ἄξιον κρίνας. ἕτεροι δέ φασιν αὐτὸν 

8 Ὁ Ὠρίων ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 5. 1 γήο ἀμαυρούς 85 5" 
Ἦγρ. 166. λαμπρούς, Ῥγϑθοίοεγοπαδ θϑῦ ρυίτηϑ Ἰϑοῦϊο (ϑο Βα ρΆ18]].) 
ὅ ἀμαυρὸν" δα, ὁχ 835. Ηγσ. | ὁμοίως ἀμαυρὸν " ἸΠΒ6Υ, ὁχ Ηγρ, 
6 ἀμαυροὺς β΄ το] δὰ ᾿ΐζογατα ἀθῆπιθπαᾶδβ βύ61188 ἴῃ οαριύθ 0Ὁ- 
Βοῦγαθ (ΟΥ̓ΟΙ5. 6 οαρὰΐ ἀπᾶ8 Βαθϑὺ βύθ]]88 ΟὈΒΟΌσαΒ, ὉΠΆΤα 
ΟἸδγθτα [ΒοΒΊαρδγ611.1) γν6 1] δὰ ἄπδβ θχύγθιηδβ ἀθβιρηιδηᾶδβ, ἴῃ 
ταρ'. Τογΐαββθ δαϊθούσχη, ᾿μ46 1π ὑθχύστη ᾿Ἰπβθυύασα, 5860. 7 ἀμαυ- 
ρούς Ὁ, λαμπρούς" οΧ 835 ΒΟΙΊΡΒῚ ΘΟμΒθα θηΐθ ΘΟΒΙΔΡ81611, 8 τοὺς 
πάντας ιζ΄ δαὰ. ΕΒ}. 9 κύων ΜῸΟ {πδερὶ τοῦ κυνός Βα 10 εὖ- 
ρώπης Ο γ»γϑροίου αὶ 11 δράκοντος (Ὁ, οοΥτ. Κορρ. 12 -κριδὸς 
ὑγιασϑεὶς οτη., βραύϊαμη σϑοῦσχῃ Νὶ 15--18 ἐκ νόσου ἐδωρή- 
σατο αὐτῇ] ἐκ μέσου ὕδωρ ἠτήσατο αὕτη ἢ 18 δὲ ροϑβὺ χρό- 
γῶν ῳχ Ι Κέφαλος] κεφαλὰς Κ᾿ 14 -κριδὸς ἀνήρ οτι. ἢ 
ἀνῆλϑε 16 ἀγῶνα Ἀ | αὐτὴν ΟἍ, γταρίοῦ ἢ 1δὅ--1θ εἰς 
ἣν] ἡ Κὶ 11 ποιήσει Ι τὴν] τῆ ἢ 18 ἀνήνεγκεν 
Ε 1 ροβὺ κρίνας: περὶ δὲ τῆς ἀνατολῆς αὐτοῦ “μφὶς (810) ὁ τῶν 



40 Ι. ΑΣΤΡΟΘΈΕΈΣΙΑΙ ΖΘΩΙΔΙΩ͂Ν. 

εἶναι κύνα Ὠρίωνος καὶ περὶ [262] τὰς ϑήρας γινο- 
μένῳ συνέπεσϑαι, καϑάπερ καὶ τοῖς κυνηγετοῦσι πᾶσι 
τὸ ξῷον συναμύνασϑαι δοκεῖ τὰ ϑηρία᾽ ἀναχϑῆναι δὲ 

αὐτὸν εἰς τὰ ἄστρα κατὰ τὴν τοῦ Ἰϑρίωνος ἀναγωγήν, 

5 καὶ τούτου εἰκότως γεγονότος διὰ τὸ μηδὲν ἀπολείπειν 

τῶν συμβεβηκότων Ὠρίωνι. 

ἴσαι Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς [ἢ γλώττης] 
ΕΝ α΄ (ὃς Ἶσις καλεῖται», ὃν καὶ Σείριον καλοῦσι" μέγας 

δ᾽ ἐστὶ καὶ λαμπρός τοὺς δὲ τοιούτους ἀστέρας οἵ 

10 ἀστρολόγοι Σειρίους καλοῦσι διὰ τὴν τῆς φλογὸς κί- 

( Κυνός» νῃσιν᾽ (ἐπὶ δὲ τῆς γλώττης α΄ λαμπρόν, ὃς Κύων κα- 
λεῖται, ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄», ἐφ᾽ ἑκατέρου ὥμου α΄ 
ἀμαυρόν, (ἐπὶ στήϑους β΄, ἐπ’ ἐμπροσϑίου ποδὸς γ΄. 
(ἐπὶ τῆς ῥάχεως γ΄, ἐπὶ) κοιλίας β΄, ἐπὶ τοῦ ἀριστε- 

ιὸ ροῦ ἰσχίου α΄, (ἐπ᾽) ἄκρῳ ποδὶ α΄, ἐπὶ δεξιοῦ ποδὸς 
α΄, (ἐπὶ) κέρκου α΄, τοὺς πάντας κ΄. 

84. Μαγωοῦ. 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἐν τῇ καλουμένῃ κυνηγίᾳ εὑρεϑείς" 
διὰ δὲ τὴν ταχυτῆτα τοῦ ξῴου ὃ Ἑρμῆς δοκεῖ ϑεῖναι 

40 αὐτὸν ἐν τοῖς ἄστροις" μόνον δὲ τῶν τετραπόδων δοκεῖ 

κωμῳδιῶν ποιητής φησιν ὅτι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων (αὰδ8 ΒοαυθΌδῃ- 
ἔὰγ δρυὰ 85. [Βο0. 108, 10---24] απο ἱπυθηϊαπέατ), ἀυδυαπι 
Ἰηθαγατ βρϑύαση σϑοῦυτη, οὗ. οτι., Κ᾿ 

ὅ εἰκότος Σ 1 Ὁ Κύων ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. 5. | ἣ γλώτ- 
τῆς" ποθ 8601. 8 ὃς Ἴσις καλεῖται δά, Ε6]]. [ Ἴσιδος" ἴῃ 
τηρ΄. 8160] | Σειρέου " ἴπ τὴρ. Π,. οα. Ὁ 11--1ῷ ἐπὶ δὲ τῆς γλώτ- 
της α΄ λαμπρόν, ὃς Κύων καλεῖται" δά. ο0η]. 55. ΞΡ Ηγρ. | 
Κυνός Ἐ ἷπ τὰρ. δάϊθοὶ 12 ἐπὶ τοῦ τραχήλου β΄ «Δαᾶ. ΠοΌ. 
14 ἐπὶ τῆς ῥάχεως γ΄ δἀᾷ. ΠΟΡ., ρχαθθαμίθ Ε8]].. ααἱ ροβὺ ἐπὶ 
στήϑους β΄ (18) δάάθγεαΘ νο]αϊὺ ἐπὶ τῆς ῥάχεως β΄ 185 γοϑὺ ποδὶ 
55. Ἰ6ρ. λαμπρὸν 16 α΄ ροβὺ κέρκου 85. Ηγρ. 166. δ΄ | ιγ΄ Ὁ, 
οοῦτ. Ε8]]. 11 λαγωός Μ, 0. οτὰα. Ὁ 18 εὑρεϑείς) ὑποτε- 
ϑείς ΟΡ., εὖ τεϑείς ὙΔΙΟΚΘΠΑΥΒ 19 ταχυτῆτα" ,, -ὑτητὰ 
οαᾷ, ρμοβύθῷ καὶ τὴν πολυγονίαν δα, ὙΑΙΟΚΟΠΔΥΙΒ 
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κύειν πλείονα, ὧν τὰ μὲν κύει τὰ δ᾽ ἔχει ἐν τῇ κοιλίᾳ, 
καϑάπερ ᾿Αριστοτέλης ὃ φιλόσοφος λέγει ἐν τῇ περὶ 

τῶν ξῴων πραγματείᾳ. 
Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐφ᾽ ἑκατέρων ὠτίων α΄, ἐπὶ τοῦ 

σώματος γ΄, ὧν ὃ ἐπὶ τῆς ῥάχεως λαμπρός, ἐφ᾽ ἑἕκατέ- 
ρων ὀπισϑίων ποδῶν α΄" {τοὺς πάντας ξ΄). 

ϑὅ. ᾿“ργοῦς. 

Αὕτη διὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἐν τοῖς ἄστροις ἐτάχϑη, 

πρώτη γὰρ αὕτη ναῦς κατεσκευάσϑη [καὶ ἀρχῆϑεν ἐτε- 
χτονήϑη]. φωνήεσσα ᾿δὲ γενομένη πρώτη τὸ πέλαγος 
διεῖλεν ἄβατον ὄν, ἵν᾽ ἦ τοῖς ἐπιγινομένοις παράδειγμα 

σαφέστατον. εἰς δὲ τὰ ἄστρα ἀνετέϑη τὸ εἴδωλον οὐχ 
ὅλον αὐτῆς, [268] οἵ δ᾽ οἴακές εἰσιν ἕως τοῦ ἱστοῦ 

σὺν τοῖς πηδαλίοις, ὕπως ὁρῶντες οἵ τῇ ναυτιλίᾳ χρώ- 
μενοι ϑαρρῶσιν ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ, αὐτῆς τὲ ἡ δόξα ἀγή- 
ρατος διαμείνῃ οὔσης ἐν τοῖς ϑεοῖο. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς πρύμνης δ΄, ἐφ᾽ ἑνὶ πη- 
δαλίῳ ε΄, καὶ (ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ δ΄. (ἐπὶ» στυλίδος ἄκρας 

γ΄, (ἐπὶ καταστρώματι ε΄, ὑπὸ τρόπιν ς΄, παραπλη- 
σίους ἀλλήλοις" {τοὺς πάντας κζ΄). 

1 κύει] τίκτει  ]ΟΚομαυῦΒ 2. Αυϊβύοίβ]8 ᾿ϊβέου, απϊπιαϊ. 
ΥἹΙ, 88 ρ. δ80 ΒΕΚΚ. 4 Ὁ Μαγωὸς ἐφ᾽ ἑκατέρων κ. τ. λ. 8 
ὅ α΄ (6ὁχ οοΥγ., αὖ νἱά., 1)0, οουτ. Ε6]], ὁ τοὺς π. ξ΄ δαά. 
Ε6]]. 1 ἀργούς 1, ἀργώ ΜΟ 9---10 καὶ ἀρχῆϑεν ἐτεκτο- 
νήϑη 46]. ϑοΒδυθ. 12 σαφέστερον Ο | ὑποτέϑη Ὁ, ἀνετέϑη" 

ΒΟΙΊ 81 17 Ἢ ᾿Αργὼ ἔχει ἀστέρας κ. τ. λ. 8 19 τρῦ Ὁ, 
τρόπων Ἐ4]]., τρόπιν ΝΥ οβύ. 20 τοὺς π. κζ΄ δἀά. Ε5]], 

ΓΝ 5 

20 
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86. Κήτους. 

Τοῦτό ἐστιν ὃ Ποσειδῶν ἐπέπεμψε Κηφεῖ διὰ τὸ 
Κασσιέπειαν ἐρίσαι περὶ κάλλους ταῖς Νηρηίσιν. Περ- 

σεὺς δ᾽ αὐτὸ ἀνεῖλε, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰ ἄστρα ἐτέϑη 
5 ὑπόμνημα τῆς πράξεως αὐτοῦ" ἱστορεῖ δὲ ταῦτα Σο- 
φοκλῆς ὃ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς ἐν τῇ ᾿ἀνδρομέδα. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τοῦ οὐραίου β΄ λαμπρούς, 
ἀπὸ δὲ τῆς οὐρᾶς ἕως τοῦ κυρτώματος τοῦ κενεῶνος 

ε΄, ὑπὸ τὴν κοιλίαν ς΄" τοὺς πάντας ιγ΄. 

10 81, Ποταμοῦ. 

Οὗτος ἐκ τοῦ ποδὸς τοῦ ἸΦρέωνος τοῦ ἀριστεροῦ 
τὴν ἀρχὴν ἔχει" καλεῖται δὲ κατὰ μὲν τὸν ἥρατον 
᾿Ηριδανός" οὐδεμίαν δὲ ἀπόδειξιν περὶ αὐτοῦ φέρει" 
ἕτεροι δέ φασι δικαιότατον αὐτὸν εἶναι Νεῖλον" μόνος 

τι γὰρ οὗτος ἀπὸ μεσημβρίας τὰς ἀρχὰς ἔχει. πολλοῖς 

δὲ ἄστροις διακεκόσμηται. ὑπόκειται δὲ αὐτῷ καὶ ὃ 
Κανώβου καλούμενος ἀστὴρ Κάνωβος, ὃς ἐγγίζει τῶν πηδαλίων 

τῆς ᾿Δργοῦς" τούτου δὲ οὐδὲν ἄστρον κατώτερον φαί- 
νεται, διὸ καὶ Περίγειος καλεῖται. 

2 Ἔχει δὲ ἀστέρας [ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄.] ἐπὶ τῇ 
πρώτῃ καμπῇ γ΄, ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ γ΄, ἐπὶ τῆς τρίτης 

1 χῆτος Μ, οτι. Ὁ ῷ ἔπεμψε Ο, ἐπέπεμψε" Νδυοκ. 
8 κασιέπειαν Ο, οοτΥ. ΕῈ]]. δ--6 ἀρ ΞΟΡΏΟΟΙ6 ἡ. 167 ΝΞ 
1 Τὸ Κῆτος ἔχει ̓ ἀστέρας κ᾿ τ. Δ. 5.1 ἀμαυρούς Ο Ηγρ., λαμπρούς " 
Οχ Κ᾽ 3Ρ ΒΟΥΡΒῚ οομβϑηΐ. βοΒΙαρᾶτο]}10 10 ἦριδανός ΜΟ 
12 Α΄ ν. 8800) 17 Κανώβου" ἴῃ τηρ. οι. Ὁ 17--18 ἐπ’ ἄκρῳ 
τῷ πηδαλίῳ τῆς ᾿Δργοῦς κείμενος λαμπρὸς ἀστήρ Ῥγοοϊβ 19 φαί- 
νεται ΟΝ, καλεῖται 6]. 20 Ὁ Ποταμὸς ἔχει ἀστέρας κ. τ. λ. 
5.1 ἐπὶ τῆς κεφαλῆς α΄ 46]. ΒΟΡ., ἀποὶβ 566]. 20---21 ἐπὶ τῆς 
πρώτης καμπῆς ὃ 
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ξως τῶν ἐσχάτων ξ΄, ἅ φασιν εἶναι τὰ στόματα τοῦ 
Νείλου" τοὺς πάντας ιγ΄. 

ΒΕ [1]. 

«Περὶ τοῦ ᾿ἸΙχϑύος.) 

«Οὗτός ἐστιν ὃ μέγας 
καλούμενος ᾿Ιχϑύς, ὃν κάμ- 
πτειν λέγουσι τὸ ὕδωρ ἀπὸ 

τῆς τοῦ ὋὙδροχόου ἐκχχύ- 
σεως ἱστορεῖται δ᾽ οὗτος, 

ὡς Κτησίας φησί, πρότε- 

ρον ἐν λίμνῃ τινὶ κατὰ 

τὴν Βαμβύκην εἶναι" ἐμ- 
πεσούσης δὲ τῆς ΖΙερκετοῦς 

νυκτός, ἣν οἵ περὶ τοὺς 

τόπους οἰκοῦντες Συρίαν 

ὠνόμασαν ϑεόν, οὗτος δο- 
κεῖ σῶσαι αὐτήν᾽ τούτου 

δὲ καὶ τοὺς δύο φασὶν 
᾿Ἰχϑύας ἐγγόνους εἶναι" οὃς 

πάντας δι᾽ ἐκείνην ᾿Αφρο- 
δίτης οὖσαν ϑυγατέρα καὶ 
ἐτίμησαν καὶ ἐν τοῖς ἄστροις 

2 τὰς πάντας 1, τὰ πάντα Ο | ιδ΄ Ὁ, ιγ΄ ΒΟΡ. 
11 βοσκμύκην οοα. 

19 δι᾽] δὲ οοἀ. 
θ λέγουσιν οοά. ΒΌΡΡΙΘΥΙ 

18 ἐκγόνους οοᾶ. τοῦς οοα. 

8 ἰχϑύς ΜΟ 
(κάπτειν ἸΟΚΘΠπδτ.) 
κων Ος, οοΥτ. ΕῈ]]. 
14-- -;ηὅ συρίας Ὁ, Συρίαν ἤργι. 
ῬΥΔΘΙΏΙΒῚ τοῦτον ἢ" 

Ὁ. 

Ἰχϑύος. 

Οὗτός ἐστιν ὃ μέγας 
καλούμενος ᾿Ιχϑύς, ὃν κάμ- 
πτειν λέγουσι τὸ ὕδωρ τῆς 
τοῦ Ὑδροχόου ἐχ[ 204]χύ- 
σεως" ἱστορεῖται δὲ περὶ 
τούτου, ὥς φησι Κτησίας, 

εἷναι πρότερον ἐν λίμνῃ 
τινὶ κατὰ τὴν Βαμβύκην᾽ 

ἐμπεσούσης δὲ τῆς Ζ΄ερκε- 
τοῦς νυκτός, ἣν οἱ περὶ 

τοὺς τόπους οἰκοῦντες Συ- 

ρίαν ϑεὸν ὠνόμασαν, {τοῦ- 

τον σῶσαι αὐτήν». τούτου 

καὶ τοὺς δύο φασὶν ᾿Ιχϑύας 
ἐγγόνους εἶναι, οὗς πάν- 
τας ἐτίμησαν καὶ ἐν τοῖς 
ἄστροις ἔϑηκαν. 

8. 0. 
12 δεκε- 

20 ϑυγατέραν οοἀ. 

ὅ---Θ καὶ πιεῖν Ο, κάμπτειν" ΟοτΥΥ. ὁχ 
9 Οἰδβίδθ ἔτ. ὅ ΜΆ]]ον. 
12 ἐκπεσούσης Ο, ἐμπεσούσης οἀά. 

11 βοββύ- 

18---16 σῶσαι αὐτήν δα. Ἐ"]]. 

μ 0 

ὅ " 

20 
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ἔϑηκαν᾽" ποιοῦσι δὲ οἵ τὴν 
χώραν ἐκείνην κατοικοῦν- 

τες χρυσοῦς τὲ καὶ ἀργυ- 

ροῦς ἰχϑύας καὶ ὡς ἱεροὺς 

5 τιμῶσι τελείαν περὶ τοῦ 
συμπτώματος τιμήν. 

1. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ, 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ιβ΄, ὧν 
τοὺς ἐπὶ τοῦ ῥύγχους λαμ- 
προὺς γ΄. 

39. 

ΕΒ [2]. 

ι. (Π)ερὶ τοῦ Θυτηρίου. 

Τοῦτό ἐστιν ἐν ᾧ πρῶ- 
τον οἱ ϑεοὶ τὴν συνωμο- 
σίαν ἔϑεντο, ὅτε ἐπὶ τὸν 

Κρόνον ὃ Ζεὺς ἐστράτευσε 
1 Κυκλώπων κατασκευασάν- 

τῶν ἔχοντος τοῦ πυρὸς 

κάλυμμα ὅπως μὴ ἴδωσι 

τὴν τοῦ κεραυνοῦ δύναμιν" 

ἐπιτυχόντες δὲ τῆς πρά- 
90 ξεως ἔϑηκαν καὶ εἰς τοὺς 

ἀνθρώπους αὐτὸ κατα- 

σκεύασμα ἐφ᾽ ᾧ ϑύουσιν 
οἱ κοινωνίαν ἀλλήλοις προ- 
αἱρούμενοι, ἔν τε τοῖς ἀγῶσι 

8 ῥύγχου Ὁ, οοττ. ΕὉ]], 

Ὁ. 

Θυτηρίου. 

Τοῦτό ἐστιν ἐφ᾽ ᾧ πρῶ- 
τον οἱ ϑεοὶ τὴν συνωμοσίαν 
ἔϑεντο, ὅτε ἐπὶ Κρόνον ὃ 

Ζεὺς ἐστράτευσεν. 

ἐπιτυχόντες δὲ τῆς πρά- 
ἕξεως ἔϑηκαν καὶ αὐτὸ ἐν 

τῷ οὐρανῷ εἰς μνημόσυ- 

νον᾽ ὃ καὶ εἰς τὰ συμπό- 

σια οὗ ἄνϑρωποι φέρουσι 
καὶ ϑύουσιν οἵ κοινωνεῖν 

10 νέχταρ ΜΟῸ 1 ἐνὼ Ο 
24 χαὶ ϑύουσιν] ὡς ϑύωσιν ΒΡ, || οὗ 46]. ὙΝΠδπιοντύ. 
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καὶ τοῖς Ἐξ ὀμνύειν βουλό- 

μενοι ὡς δικαιοτάτην πί- 

στιν τιϑέντες καὶ τῇ χειρὶ 
ἐφάπτονται τῇ δεξιᾷ μαρ- 
τύριον εὐγνωμοσύνης ἡγού- 

μενον τοῦτο ὁμοίως δὲ 
καὶ οὗ μάντεις ἐπὶ τούτῳ 
ϑύουσιν ὅταν βούλωνται 

᾿ ἀσφαλέστερον ἰδεῖν. 

4 

ἀλλήλοιοπροαιρούμενοι καὶ 

ὀμνύειν καὶ τῇ χειρὶ ἐφά- 
πτονται τῇ δεξιᾷ μαρτύ- 

ριον εὐγνωμοσύνης τοῦτο 

ἡγούμενοι. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ἐπὶ τῆς 
ἐσχαρίδος β΄, ἐπὶ τῆς βά- 
σεως β΄ τοὺς πάντας δ΄. 

40. Κενταύρου. 

Οὗτος δοκεῖ Χείρων εἷναι ὃ ἐν τῷ Πηλίῳ οἰκή- 
σας, δικαιοσύνῃ δὲ ὑπερενέγκας πάντας ἀνθρώπους 
καὶ παιδεύσας ᾿Δἀσκληπιόν τε καὶ ᾿Αχιλλέα" ἐφ᾽ ὃν Ἥρα- 
κλῆς δοκεῖ ἐλϑεῖν δι’ ἔρωτα, ᾧ καὶ συνεῖναι ἐν τῷ 

ἄντρῳ τιμῶν τὸν Πᾶνα. μόνον δὲ τῶν Κενταύρων 

οὐκ ἀνεῖλεν, ἀλλ᾽ ἤκουεν αὐτοῦ, καϑάπερ ᾿Αἀντισϑένης 
φησὶν ὃ Σωκρατικὸς ἐν τῷ Ἡρακλεῖ. χρόνον δὲ ἕκα- 30 
νὺν ὁμιλούντων αὐτῶν ἐκ τῆς φαρέτρας αὐτοῦ βέλος 

1 γοβὺ τοῖς Ἰαουπδμι ΒΙρΉ αν] 1--- βουλομένοις οοά., 
βουλόμενοι ΒοΥῖρδβὶ 6 ὁμοίως κ. τ. Δ. “᾿ϊοιηαθα ναΐθβ, αυοια 
ῬΘΥ Ἰρπθια ξαΐατα τοβροη θη 55. 7 τοῦτο οοα., τούτῳ ΒΟΥΊρ8ὶ 

1. γροϑὺ καὶ ᾿ἰδουπδτη βίρμῃαν. ΒΟΌ. ὅ εὐγνωμοσύνην 
Ο, οοὐγ. Ἐδ8]]. 10 Τὸ Θυτήριον ἔγχει ἀστέρας κ. τ. 1 
11 εὐχάριδος α΄ ΟἉ, οοττν. Ἐ4]]. 12 τοὺς π. γ΄ Ὁ, οοΥτ. ΕῈ]]. 
18 κείρων Μ. χείρων Ο πδωΝ τοῦ κενταύρου ἢ 14 Οὗτος 
- (19) ἀνεῖλεν Βδᾶ6ο Ὠ8Ό. 1ὅ δι) τε Ηδγῃ. 11 διέρωτα 
1 18 μόνου ἢ | τὸν Κένταυρον Ο ργϑθίον ἢ 19 Απόὸὶϊ- 
βέμθῃϊβ ἔγρ. ὅ (Ἡρακλῆς α΄, ὙΥΙΠΟΚΘΟΙτηΔ ΠΗ.) 



40 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΘΩΙΔΙΩ͂Ν, 

ἐξέπεσεν εἰς τὸν πόδα τοῦ Χείρωνος καὶ οὕτως ἀπο- 

ϑανόντος αὐτοῦ ὁ Ζεὺς διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ [266] 

τὸ σύμπτωμα ἐν τοῖς ἄστροις ἔϑηκεν αὐτόν. ἔστι δὲ 
τὸ Θηρίον ἐν ταῖς χερσὶ πλησίον τοῦ Θυτηρίου᾽ ὃ 

5 δοκεῖ προσφέρειν ϑύσων, ὅ ἐστι μέγιστον σημεῖον τῆς 

εὐσεβείας αὐτοῦ. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς ἀμαυροὺς 
γ΄, ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν ὥμων λαμπρὸν α΄, (ἐπ᾽) ἀριστε- 
ροῦ ἀγκῶνος α΄, (ἐπ᾽) ἄκρας χειρὸς α΄, ἐπὶ μέσου τοῦ 

10 ἱππείου στήϑους α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν ἐμπροσϑίων 
ὁπλῶν α΄, (ἐπὶ φῥάχεως δ΄, (ἐπὶ» κοιλίας β΄ λαμπρούς, 
(ἐπὶ κέρκου γ΄, ἐπὶ τοῦ ἱππείου ἰσχίου α΄ λαμπρόν, 

ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν ὀπισϑίων γονάτων α΄, ἐφ᾽ ἑκατέρας 

ὁπλῆς α΄" τοὺς πάντας κδ΄. ἔχει δὲ καὶ ἐν ταῖς χερσὶ 

ιὸ τὸ λεγόμενον Θηρίον, οὗ ποιοῦσι τὸ σχῆμα τετράγω- 

νον. τινὲς δὲ ἀσκόν φασιν αὐτὸ εἶναι οἴνου, ἐξ οὗ 
σπένδει τοῖς ϑεοῖς ἐπὶ τὸ Θυτήριον. ἔχει δὲ αὐτὸ ἐν 
τῇ δεξιᾷ χειρί, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ ϑύρσον. ἔχει δὲ 
ἀστέρας τὸ Θηρίον ἐπὶ τῆς κέρκου β΄, ἐπ᾽’ ἄκρου τοῦ 

90 ὀπισϑίου ποδὸς λαμπρὸν α΄, {μεταξὺ ἀμφοτέρων τῶν 
ποδῶν α΄, ἐπὶ τῆς ῥάχεως λαμπρὸν α΄, ἐπὶ τοῦ ἐμ- 
προσϑίου ποδὸς α΄ λαμπρόν, καὶ ὑπ᾽ αὐτὸν α΄, ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς γ΄" τοὺς πάντας «ι΄. 

8 ἔστι] ἔχει ΒΟ. 4 τὸ] τι ὙΥΠδηονύς. 1 Ὁ Κέν- 
ταυρος ἔχει ἀστέρας κ. τ. λ. 5 11 ὁπλῶν ἴὰ 110,., οοΥτ. ἔογίδββ8 
ΣΧ γηλῶν 8 1δ--10 τεταγμένον ΟἉ, τετράγωνον Ἠδγίηρα, τε- 
ταγμένον πρὸς τὸν βωμόν δυὺ τεταμένον Ηργι. 16 φασιν 
ἀσκὸν 85 11 σπεύδει 80 20---2Ὡ1 μεταξὺ --- ῥάχεως α΄ δα. 
ΠΟΡ., ποβ δᾶᾶ. οὐϊδπη λαμπρὸν" ροϑὺ ῥάχεως ο0η]. ὃν Ηγρ. 
28 ζ΄ Ὁ, ε΄ ΒοΡ. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ὙΔΡΟΥ͂ ἘΦ 2. ΚΡΑΤῊΡ ΚΑΙ ΚΟΡΑΧ. 

41. 

Βὶ [4]. 

«Πδλερὶ τοῦ Ὕδρου ἐφ᾽ 
ᾧ Κρατὴρ καὶ Κόραξ. 

(Τγ)οῦτο τὸ ἄστρον κοι- 

νόν ἐστιν ἀπὸ πράξεως γε- 

γονὸς ἐναργοῦς. τιμὴν γὰρ 
ἔχει ὃ κόραξ παρὰ τῷ 

᾿Δπόλλωνι" ἕκάστου γὰρ 
ϑεοῦ ὄρνεόν ἐστιν" ϑυσίας 

δὲ γενομένης τοῖς ϑεοῖς 

σπονδὴν πεμφϑεὶς κομίσαι 
ἀπὸ κρήνης τινός, ἦν πρό- 
τερον μὲν ἁγιωτάτη πρὶν 

ἢ τὸν οἶνον φανῆναι, ἰδὼν 
συκῆν παρὰ τὴν κρήνην 

[ἐρινεοὺς] ὀλίνϑους ἔχου- 

ὅαν ἔμεινεν ἕως πεπαν- 

ϑῶσιν. μεϑ᾽ ἡμέρας δὲ 
ἱκανὰς ἐπιτελεσϑέντων τού- 

τῶν φαγὼν συκῶν αἰσϑό- 

μενος τὸ ἁμάρτημα ἐξαρ- 

4--ὅ γεγούωυ (56. τως ἐνεργοῦς οοᾶ. 

41 

Ώ. 

Ὕδρου ἐν ᾧ Κρατζὴρ 
καὶ Κόραξ». 

Τοῦτο τὸ ἄστρον κοινόν 

ἐστιν ἀπὸ πράξεως γεγο- 
νὸς ἐναργοῦς" τιμὴν γὰρ 
ἔχει. ὃ κόραξ παρὰ τῷ 
᾿Δπόλλωνι: ἑκάστῳ γὰρ 
τῶν ϑεῶν ὄρνεόν ἐστιν 

ἀνακείμενον. ϑυσιάς δὲ 
γινομένης τοῖς ϑεοῖς σπον- 

δὴν πεμφϑεὶς ἐνέγκαι ἀπὸ 
κρήνης τινός, 

ἰδὼν 
παρὰ τὴν κρήνην συκῆν 

ὀλίνϑους ἔχουσαν ἔμεινεν 

ἕως πεπανϑῶσιν᾽" μεϑ᾽ ἵχα- 

νὰς δὲ ἡμέρας πεπανϑέν- 
τῶν τούτων καὶ φαγὼν 
τῶν συκῶν αἰσϑόμενος τὸ 

ἁμάρτημα ἐξαρπάσας καὶ 

10 σπουδὴν οοά, 
11---᾿8 ἦν πρότερον --- φανῆναι] “᾿αυοᾶ ξαϊὺ οαβύατπι ἀπὐθαθδπι 
σ]μῦτη οβυθμαογθίυχ᾽ 838 14 σύκα οοά. 1ὅ ἐρινεοὺς ὕπ018 
860]. (“σαχτῃ γἱαϊββοῦ δα ἔοπύθιῃ βοὰβ βΎΟΒΒΟΒ [ΔΥΡΟΧ68] Βα θ6α- 
ἰ68᾽᾽ 835) 1ὅ---16 ἐχούσας οοᾶ. 10---1ἴ πεπανϑῶσι οοα. 
19 σύκων οοᾶ. 

1 ὕδρος ἐν ὦ κρατ 1], κόραξ ΜΟῸ 14 σύκην ἃ [16 ὡς 
Ό, ἕως ΕῈ]]. 19 σύκων 1, 20 ἐξάρπάξας 1, 



48 Ι. ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑΙ ΖΩΙΔΙΩΝ. 

πάσας καὶ τὸν ἐν τῇ κρήνῃ 
ὕδρον ἔφερε τοῦτον σὺν 

τῷ κρατῆρι, φάσκων αὐτὸν 

ἐχπίνειν καϑ’ ἡμέραν τὸ 

5 γιγνόμενον ἐν τῇ κρήνῃ 
ὕδωρ" ὁ δὲ ᾿“πόλλων ἐπι- 
γνοὺς τὰ ὄντα τῷ μὲν κό- 
ρακι ἐν τοῖς ἀνϑρώποις 
ἐπιτίμιον ἔϑηκεν ἱκανὸν 

1ὸ τὸν χρόνον τοῦτον διψῆν, 

καϑάπερ ᾿Δριστοτέλης εἴ- 
ρηκεν ἐν τοῖς περὶ ϑηρίων, 
καὶ ᾿Αρχέλαος δέ φησιν 
ὁμοίως ἐν τοῖς ᾿Ιδιοφυέσιν. 

ιτῦ 

20 

1 τῶν οοά. 
10 διψᾶν οοά. 

τὸν ἐν τῇ κρήνῃ ὕδρον 
" Α -- “- 

ἔφερε σὺν τῷ κρατῆρι, 
φάσκων αὐτὸν ἐκπίνειν 
καϑ᾽ ἡμέραν τὸ γιγνόμενον 
ἐν τῇ κρήνῃ ὕδωρ᾽ ὁ δὲ 
᾿Απόλλων ἐπιγνοὺς τὰ γε- 

νόμενα τῷ μὲν κόρακι ἐν 
τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτίμιον 

ἔϑηκεν ἱκανὸν τοῦτον τὸν 

χρόνον διψῆν, καϑάπερ 

᾿Αριστοτέλης εἴρηκεν [266] 

ἐν τοῖς περὶ ϑηρίων" 
μνημόνευμα δὲ δώσων 
τῆς εἰς ϑεοὺς ἁμαρτίας 

σαφές, εἰκονίσας ἐν τοῖς 

ἄστροις ἔϑηκεν εἶναι τόν 
τε Ὕδρον καὶ {τὸν Κρα- 
τῆρα καὶ τὸν ΚόρακαΣ μὴ 
δυνάμενον πιεῖν καὶ μὴ 
προσελϑεῖν. 

Ἔχουσι δ᾽ ἀστέρας ὃ 
μὲν Ὕδρος ἐπ᾽ ἄκρας τῆς 
κεφαλῆς γ΄ λαμπρούς, ἐπὶ 
τῆς πρώτης καμπῆς ς΄. 

ῷ ἐφέροντο οοᾶ., ἔφερε τοῦτον ΒΟΙΡΒὶ 
12 ϑηρίου οοὰ, 18 ᾿ἀρχαίλαος οοὰ. 

14 διοφύλου οοᾶ., ᾿Ιδιοφυέσιν Βογῖρϑὶ οὗ, βαβθιι). Οβοῖ. ἃ. 
Ονίοον. Τα. 1 4θ6 δάῃ. 12 

11 Αὐϑύοίθ!β ἔγ, 8230 (ρ. 846 Βοβθ) 
11---18 τὸν Κρατῆρα καὶ τὸν Κόρακα δά. 

21---9 Ὁ Ὕδρος ἐπ᾽ ἄκρας κ. τ. Δ. ὃ 
δώσε 1, δώσας Ὁ 
ΠΟΡ. 

18 δὲ δώσων ἘΟΌ., 
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λαμπρν ὃὲ α΄ τὸν 
ἔσχατον, ἐπὶ τῆς δευτέρας 
καμπῆς γ΄, ἐπὶ τῆς τρίτης δ΄, 
ἐπὶ τῆς τετάρτης β΄, ἀπὸ 
τῆς ε΄ καμπῆς μέχρι τῆς ὁ 
κέρκου 8΄' ἀμαυρούς" τοὺς 
πάντας κζ΄. 

Ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῆς 
κέρκου ὃ Κόραξ βλέπων 
εἰς δυσμάς" ἔχει δ᾽ ἀστέρας τὸ 
ἐπὶ τοῦ ῥύγχους ἀμαυρὸν 

α΄, ἐπὶ τῆς πτέρυγος β΄, 
ἐπὶ τοῦ ὀρϑοπυγίου β΄, 
ἐφ᾽ ἑκατέρων ποδῶν ἄκρων 
α΄" τοὺς πάντας ζ΄. 16 

Τούτου δὲ ἱκανὸν ἀπέ- 
χῶν ἀπὸ τῆς καμπῆς ὃ 

Κρατὴρ κεῖται ἐγκεκλιμένος 
πρὸς τὰ γόνατα τῆς Παρ- 

ϑένου" ἔχει δὲ ἀστέρας ὁ 530 
Κρατὴρ ἐπὶ τοῦ χείλους 
β΄, ζὑφ᾽ ἑκάτερα τὰ ὦτα 
β΄) ἀμαυρούς, ἐπὶ τὸ μέδον 
β΄, καὶ παρὰ τῷ πυϑμένι 
β΄" τοὺς πάντας «ε΄. 

1 λαμπρὸν] ἀμαυρὸν οτταῦθ (βΟΒίαρΆγ611.) Ιορ. 855 2 γροϑῦὺ 
ἔσχατον: ἐπὶ τῆς δευτέρας καμπῆς «ς΄ λαμπρὸν δὲ ἕνα ἔσχα- 
τον Ὁ 6 ἀμαυρούς γτγϑρίογοπάυμ οϑὺ (ΒΟ 18 Ρ87611.), λαμπρούς 
165. 88 11 τῆς ῥύγχους 10 τῆς ῥύγχου ὃ | ἀμαυρὸν ργϑδθ- 
ξοσοπάσσα οϑὺ (ΒΟ Β1Δρ81611.), λαμπρὸν Ἰορ. 55 19 πρὸς] εἰς ὃ 
22---28 ὑφ᾽ ἑκάτερα τὰ ὦτα β΄ δΔᾷᾶά. ροβϑὺ ἀμαυροὺς ΒΟΌ., πο8 
διΐθ ῶὅ ς΄ Ὁ, ε΄ ΒοΡ. 

ἘΒΆΤΟΒΊΗ. θᾶ, ΟἸ ἐν ἱοτί. 4 
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42. 

Β, [6]. ῃ. 
{«Πδερὶ τοῦ Προκυνός. Προκυνός. 

«Πγροκύων καλεῖται ἘΣ Ὲ Οὗτός ἐστιν ὃ πρὸ τοῦ 
μεγάλου Κυνός" Προκύων 

ὃὲ λέγεται ὡς πρὸ τοῦ 
κυνός" Ὠρίωνος δὲ κύων 

λέγεται δὲ διὰ ἐστίν" λέγεταν γὰρ διὰ τὸ 
τὸ φιλοχύνηγον αὐτῷ τῷ φιλοκύνηγον αὐτὸν εἶναι 

ἰῳρέωνι παρατεϑῆναι" καὶ παρατεϑῆναι τοῦτον αὐτῷ" 
γὰρ “αγωὸς ἐχόμενος καὶ καὶ γὰρ “αγωὸς ἐχόμενος 

ιο ἄλλα ϑηρία παρ᾽ αὐτόν καὶ ἄλλα ϑηρία παρ᾽ αὐτὸν 

18 

(συνορᾶται» συνορᾶται. 

Ἔχει δὲ ἀστέρας γ΄, ὧν 
εἷς ὃ πρῶτος [ἀνατέλλει] 
λαμπρός" καὶ ποιεῖ ὁμοιό- 
τητα τοῦ κυνός" διὸ καὶ 

Προκύων καλεῖται, καὶ πρό- 
τερος ἀνατέλλει καὶ δύνει 

ἐκείνου. 

2 φροβὺ καλεῖται Ἰδοῦμδθ βἰστυτη ῬΟΒαΪ; ταὐϊο αὰδ Ββιρτιυτῃ 
Προκύων Δρρο]]οίατ, ἔοσχίαββθ ᾿πύθχγοϊιῦ 11 συνορᾶται ὁχ Ὁ δ6 4. 

1 προκύων Τ,, οι. ΜΟ 2 οὗτός] αὐτός Ο ὅ γνοϑὺ 
κυνὸς Δαα, ὧν οΌ. 6 γὰρ] δὲ Ο 8 .ἀνατεϑῆναι Ο, παρα- 
τεϑῆναι ὙΥΙαταοσιύ. 9 Μαγωὸς οἴ. οδΡ. 84 12 Ὁ Προ- 
κύων ἔχει ἀστέρας κ. τ. Δ. ὃ 18 ἀνατέλλει 46]. ΒΟΌ., υὑποῖδ 
860]. 10---11 πρῶτος Οὐ, οοττ. ϑύχανταβ 



Π. ΠΛΑΝΗΤΑΙ. δ1 

Ῥατβ Π. 

Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἄστρα γίνεται ἐν τῷ ξωδιακῷ 

κύκλῳ, ὃν ὁ Ἥλιος διαπορεύεται ἐν ιβ΄ μησίν, διόπερ 
καὶ τὰ ξῴδια τούτου ἰσάριϑμά ἐστιν. 

[261] 48. [Πλανῆται.] 

Περὶ τῶν πέντε ἀστέρων τῶν καλουμένων πλανη- 5 
τῶν διὰ τὸ κίνησιν ἔχειν ἰδίαν αὐτούς. 

“έγονται [δὲ] ϑεῶν εἷναι πέντε. πρῶτον μὲν ΖΊιός, 
Φαίνοντα, μέγαν. ὁ δεύτερος ἐκλήϑη μὲν Φαέϑων οὐ 
μέγας" οὗτος ὠνομάσϑη ἀπὸ τοῦ Ἡλίου. ὃ δὲ τρίτος 
"άρεως. Πυροειδὴς δὲ καλεῖται, οὐ μέγας, τὸ χρῶμα τὸ 
ὅμοιος τῷ ἐν τῷ ᾿Δετῷ. ὁ δὲ τέταρτος Φωσφόρος, 
᾿Αφροδίτης, λευκὸς τῷ χρώματι. πάντων δὲ μέγιστός 
ἐστι τούτων τῶν ἄστρων. ὃν καὶ “Ἕσπερον καὶ Φωσ- 
φόρον καλοῦσιν. πέμπτος δὲ “Ἑρμοῦ, Στίλβων, λαμ- 

πρὸς καὶ μικρός" τῷ δὲ Ἑρμῇ ἐδόϑη διὰ τὸ πρῶτον 15 
αὐτὸν τὸν διάκοσμον ὁρίσαι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν 
ἄστρων τὰς τάξεις καὶ τὰς ὥρας μετρῆσαι καὶ ἐπιση- 

μασιῶν καιροὺς δεῖξαι. Στίλβων δὲ καλεῖται διὰ τὸ 

φαντασίαν τοιαύτην αὐτὸν ποιεῖν. 

1--.7ὃ Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα --- ἰσάρυϑμά ἐστιν οἴ. Α. νν. 464 5αα. 
Α πλανήτας 1,, οπι. Ὁ, περὶ τῶν ε΄ πλανητῶν Μ᾿ πλανῆται 
ΒΟΙΡΒ1 οὗ ὕπ018 866]. 1 δὲ ὑποῖβ 860]. ργϑδϑϑαμῦθ Βουημᾶγᾶγο 
8 Φαένοντα κ. τ. 1.1] Φαίνων λέγεται ὁ τοῦ Κρόνου: Φαέϑων ὁ 
τοῦ Διός" Πυρόεις ὁ τοῦ Ἴάρεως, οὐ μέγας τὸ χρῶμα, ὅμοιος δὲ 
τῷ ἐν τῷ Αἰετῷ" ᾿Εωσφόρος ὁ τῆς ᾿ἀφροδίτης καὶ Ἕσπερος᾽ πάν- 
των δὲ μέγιστός ἐστι τῶν ἄστρων᾽ θη, γώ ὁ τοῦ ἙἭ ρμοῦ᾽ ἔστι 
δὲ λαμπρὸς καὶ μικρός 5. 10 Πυρόεις Κορρίογθὶθβὀἠ 11 ῥυὴυβ 
τῷ οτὰ. Ὁ | αἰετῶ 1, 18 Ἑωσφόρον Ὁ, “Ἕσπερον ΥΊδταο- 
αὺς. 11--18 ἐπισημασίας καιρῶν Ὑ]]δταονὐ. 

4 



ῆ9 ΠΙ. ΓΠΑΛΑΒΊΑΣ.. 

Ῥαγβ ΠΙ. 

44, Γαλαξέας. 

Οὗτος γίνεται ἐν τοῖς φαινομένοις κύκλοις, ὃν προσ- 

αγορεύεσϑαί φασι Γαλαξίαν᾽ οὐ γὰρ ἐξῆν τοῖς Διὸς 

υἱοῖς τῆς οὐρανίου τιμῆς μετασχεῖν εἰ μή τις αὐτῶν 

5. ϑηλάσειε τὸν τῆς Ἥρας μαστόν. διόπερ φασὶ τὸν 
Ἑρμῆν ὑπὸ τὴν γένεσιν ἀνακομίσαι τὸν ᾿Ηρακλέα καὶ 
προσδχεῖν αὐτὸν τῷ τῆς “Ἥρας μαστῷ, τὸν δὲ ϑηλά- 
ξειν᾽ ἐπινοήσασαν δὲ τὴν “Ἥραν ἀποσείσασϑαι αὐτόν, 

καὶ οὕτως ἐκχυϑέντος τοῦ περισσεύματος ἀποτελεσϑῆναι 
10 τὸν Γαλαξίαν κύκλον. 

1 γαλαξίας" 1,, περὶ τοῦ γαλαξίας Μ, οτχ. Ὁ 4 αὐτῶ 10 
ὅ ϑηλάσει Ὁ, -εἰε ἤσγπ. Ἴ προσχεῖν Ἰ, 
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ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ἘΠ ὙΕΒΒΟΒΌΜ. 

ἄβατον 1, 14. 41, 11 
ἄγειν. ἄγει 81, 1 ἄγων 39, 1ὅ 

ἤγαγε Ὑ8] ἤγαγεν 10,10. 17,1 
ἀγαγεῖν 18,8 ἀχϑῆναι 80,11 

ἀγήρατος 41, 1δ---10 
ἁγιωτάτη 41, 12 
ἀγκών. -ὥνι 88,1 -ὥνος ὅ, 6. 

11. 10. 12, 12---18, 18, ὅ. 18, 
8. 20, 12. 21, 11, 12. 236, 11. 
88,1. 89,4. 46,9 -ώνων 19,19 

ἀγνοεῖν. -σας 10, 20 -ἤσασαν 
1, 14 

ἄγνωστον 82, 18 
ἄγρια. -ἰων 84, 18 
ἀγριοῦν. ἠγρίωσεν 2, 123 --18 
ἀγωγήν 1,6 
ἀγών. -ὥνος 4, 1 -ὥσι 44, 234 
ἀγωνιστής 11,1 
ἀδάμαντος 2ὅ, 18 
ἀδικίαν 12, 4 
᾿ἀδμήτῳ (ϑουνί τιν ἈΡΟ]]οῚ 85, 18 
ἀετόν 86,14 ᾿Δετῷ (ἀδί1.) 51, 11 
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ἀθάνατος 11, 30 -τὸον 17, 22 
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ὕοτϑ οο]]οοδῦ) 26, 6 -ἂν (ἃ 
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41, 8 -ἄς (ἄθα Ὑυ]οδηὶ 1101- 
ἄϊπθπι ΤΘΡυ τα) 16, 18 --14, 

(Οθρβθαπι ἱπ αιϑύγ]8 00]]Οο8) 
19, 10 -ᾧ (ροπηρδτῃ ϑὺ βϑοῦϑ 
οοπϑέϊδαϊε ΕΟ  ΒΟΙΪ.8) 16, 
10 

ἄϑλος 1ὅ, ὅ -ον 4, 21 ἄϑλων 
91, 8 

Αἰγέπανι 88, 8 
«Αἰγύπτου “4, χ 
“ἄιδου 29, 4 
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11, 9 αἶγα 11, 8. 88, 11 αἰγός 
17, 11. 21 
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αἰπόλῳ 10, 1 
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εἵλετο 21, 
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αἰτίαν 80, 20 
αἴτιον 21, 8 
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ἀκίδος 8ὅ,1 
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46,19 ἀκούσαντες 14, ὅ--Θ 
ἄκρας ὅ, θ. 8, 19. 12, 18..18,10. 

14, 14. 16, 16. 21,11. 36,10, 
11. 38,1. 80, 5. 89, ὅ. 41, 18. 
40, 9. 48, 22 ἄκρου 12, 12. 
16, 16. 20, 5, 16, 11. 238, 18, 
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ἀνατιϑέναι. ἀνετέϑη 41, 12 
ἀνατολάς 20,8. 39, 18 ---16 ὈΪ8. 

88, 10 
ἀνατρέπει 10, 9---10, 10 
ἀναφέρειν. ἀνενεγκεῖν 88, 28 
ἀνδρίαν 88, 19 
᾿ἀνδρομέδα (πουιθῃ ΒΟΡΒΟΟΙΘδ6 

β  Ὀ 186) 20, ὅ. 49, 6 -ας (06- 
ῬθθαΒβ Ρ.) 19,18 

ἀνέρχεσϑαι. ἀνελθεῖν 12, 4 --ὅ 
ἀνήρ 84, Ἵ. 89, 14 
ἀνϑήλιον 80, 6 
ἄνϑρωποι 9, 9. 44, 28 -ὠὦποις 

Ἴ,11--τὸ. 11,320. 16, 6 --6. 
2Ἷ, 16. 28, 17,18. 89, 11. 84, 
29. 48, 8. Ὀΐβ τοὺς 44, 21, 
46, 16 

ἀνιέναι (-ἔημι). -ἧκε 88,11 
ἀνιέναι (-ειμι). -τῶν 29, 14---Ἰῦ 

Ὀ18 
ἀνταγωνίσηται 4, 19 
ἀντικνημίου 20, 1δ, 17 
ἀντιτιϑέναι. -ϑεῖσαν 3, 14 
ἄντρῳ 4, 18 -ων 17, 12 
ἄξιον 4, 21. 82, 10. 39, 18 
ἀξιοῦν. ἀξιῶσαι 11,11 ἠξίωσαν 

80, 4 ὈΪ ἀξιωϑῆναι 8, ὅ. 86, 
160---17 -ϑείς 88, 20 

ἁπάντων 80, 1 
ἀπατηϑεῖσαν 22, 10 ἠπατήϑη 
6,4 

ἀπειλήσασϑαι 88, 1 
ἀπελπίσας 838, 18 
ἀπέρχεσθαι. ἀπῆλϑε νοὶ ἀπῆλ- 

ϑὲν 21, 0. 28, 10. 88, 18 
ἀπέχειν. -χων 49, 16---17 
ἀπίϑανον 22, 1. 84,9 
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ἀποβάτης 11, 4 
ἀπόδειξιν 42, 18 
ἀποδιδόναι. ᾿δώσομεν 234, 11 
ἀποϑηριῶσαι 1, 9 ἀπεϑηρίωσε 

10, 18 
ἀποϑνήσπειν. -ϑανεῖν 9,0, 88, 

ῶ4 -ϑανόντος 40, 1--ἢ 
ἀποκρύπτειν. -κρυψαμένην 17, 

12--18 
ἀποκτείνειν. ἀπέκτεινε 8ὅ, 10 
ἀπολαμβάνει 19, 10 
ἀπολείπειν 40, ὃ 
ἀπολιϑοῦν. ἀπελίϑωσε 39, 11 
ἀπολλύναι. ἀπολέσας 28, 11 

-έσϑαι 839,16 -ὠλετο 88, 18 
᾿ἡἀπόλλων (γτᾶτα ἃ ΜαχοΌΤΙΟ 

ΔοΟ 10) 28, 10 Ὀ18. (βαρὶ- 
ἴδ ἴῃ 8.8 118 ΟΟ]]οοδ) 8, 18. 
(ροθῆδτῃ ὕοσνο ᾿πῃρομ 1). 48, 
6 ὈΒ -ωὠνὰ (ΑΡ. ϑοτρϑῃίε- 
τίατη ᾿πέθυ αβύγα 601]00.) 7, 18, 
20--8, 1. (ρτο 8010 ουϊξα8 
ΔῸ ΟΥΡμ60) 39, 10 Ὀΐδ -ῶὠνι 
(βϑυρθηθδσιασα ἴῃ δβύσὶβ 00]- 
106.) 7, 7, 8. (Οογγυχα τηϊηὶ- 
βύσατῃ Βα οὐ) 47, 1 ὈΪ8 -ωνος 
(Μογουσυβ ἰγύᾶὰ ἴβοϊν 6 
ἈΡΟΙΙΣ 8 ὈοὰμπῚ ΠΘΥν18) 28, 
θ, 7. (ἀρ. ὕγοῖορθβ βαρι ἐξα 
Ἰηξοσβοῖ) 8ὅ, 8--9 

ἀπολύειν. -ἔλυσε 8ὅ, 18 
ἀπομισήσασαν 12, 4 
ἀπονέμοντες 81, 12 -νεῖμαι ἴ, 

10 
ἀποπνίγειν. -ἔπνιξε 1, 
ἀποσείσασϑαι δ2, 8 
ἀποστρεφομένης 16, 14 
ἀποτελεσθῆναι δ2, 9 
ἀποτομῇ 18, 14 -ῆς 91, 4 
ἀποφέρειν. ἀπενηνέχϑαι 8ὅ,12 
Ἄργος 31, 6 
᾿Δργοῦς (ἀβέυ) 42, 18 
ἀργυροῦς 44, ὃ--- Η 
Ἄρει (ϑέδσορϑ οοπϊιπούδ 680) 

ὩἹ, 14 -ὡως (Ργτοὶβ ρ]δηθίδ) 
δ1 10 ε 

᾿ἀριάδνη (ἃ ῬΙΟΏγ80 ΟΟΥΌμδ 
οοΥγαρίδ) 6, 4 -ς (ΘΟΤΟΠΒ) 
ὅ, 14 ὈΪ 

ἀριθμόν 81, 19 
16, 10 

ἀριστερόν 18, 11 -ροῦ ὅ, 0. 18, 
9. 18, 3. 19, 2. 30, 1,16. 21, 
10--11, 12, 16. 88, 8. 40, 
14---15. 42,11. 46, 8---9 -ρᾶς 
ὅ, 8. 8, 10--11. 14,16. 18, 
4, 21. 30, 18. 26, 19, 82, 8 
-ρῷ 18, 8, 10 -ρᾷ 46, 18 
τροῖς 14, 15 

᾿᾿ρκαδίᾳ 1, 4-- 
᾿Δρκάς (ονἱβ οὐ σα! δα ἢ) 9, 

21 ὈΠῸ -δὰ 1, 11. 10, 1ὅ υἱβ 
᾿άρκάς (Ατοϑάϊαθ Ρορ.. ᾿Δρκά- 

δων 1, 1 --10 
ἀρκτικός (ΟἸΤΟΌ] 8) 19, 9 -οῦ 

19, 12 
ἄρκτον 1, 10 ὄἜἌφρκτος (δδβίτ.). 

κων 8, 18. 4, 12. 6, 2ὅ 

-οὔ 238, 1ὅ-- 

᾿Δρκτοῦρος (βύθ}} 8) 11, 18 
ἅρμα 10, 6. 17, 2 
ἅρπη 26, 18 -ην 2ῦ, 11 
Ἄρτεμις ἰϑοοτρίυχα ὦ ἴῃ Οτίομθπι 

ἱτατητὑ 1) 9, 4-- ὅ ᾿ἀρτέμιδος 
(θίδηδ οὔτα ̓ ΟαΠβέο γϑηδῥατ) 
1, ὅ. (Ὁ! δύο παδρπὶ ἴδοΣ) 
2. 11---12, (θὰ ὈθμΘΒοΙο 
Ηΐρρθ ἴῃ δδύσὶβ οο]]Ἱοοδὲδ) 
22, 1ὅ. (Ὀίαπα οὔταὰ ΟΥομθ 
γϑπδίυ) 88, 14. (οι τοσοία 
Οτίοι ἴπ ἀδέσίβ οοΟἸ]οοαΐα8) 
1Ὁ. 20. (ΔὉ ΟΥΐοπθ δπαδΐδ) 1Ὁ. 
28 

ἄρτιον 10, 16 ὈΪ8 
ἀρχήν 838, 16. 42, 12 -ἢς 12, 

19 -ἄς 2, 1ὅ -ἢϑεν 41,9 
ἀσαφές 84, 16 
᾿Δσκληπιός (ϑοτρϑηίαγία8) 7, 

ὅ---Ο, ὁ -οὔ (ΑΒ01θρ. τηοτέῃοβ 
ἴπ νίξατα τουοοδῦ) 7, 17 -όν 
(θ᾽. ταοσέθσα ΑΡΟ]]Ὸ ψίπαι- 
οδῦ) 8δ, 10. (Οδῖγοι ἀοορί) 
40, 16 
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ἀσκόν 46,10 
ἀσπίδιον 11, 2---ὃ 
ἀστήρ 8, 9. 9,10. 42, 17 -έρες 

18, 21. 26, 10 -ας 2, 8. 8,6. 
4, 9. ὅ, 4. 6, 21. 8, 7. 9, 10. 
11, 1. 12, 9. 18, 8. 14, 8. 16, 
11. 18,1, 16, 18. 19, 11. 30, 
10. 21, 9. 22, 20. 238, 17. 20, 
δ, Ἰ. 236, 9. 27, 6. 80, 19. 81, 
98. 85, 29, 88, 6, 19. 8, ὅ, 
20. 86, 18. 87, 16. 89, 8. 40, 
Ἰ, 9. 41, 4, 11. 42, 1, 30. 44, 
Ἴ. 4δ, 10. 46, 7, 19. 48, 21. 
4Ἃ49, 10, 20. ὅ0, 12 -ων 88, 
8ὅ---Ἠ,(ὅ, 817, 19. δ1, ὅ 

ἀστροϑεσίαι 1, 2 
ἀστρολόγοι 40, 10 -ων , ἢ 
ἄστρον 117, 22. 18, 12. 42, 18. 

47, 8 ὈΪ8Β -ου 8, 4 -α ὕ, 1ὅ 
Ὀΐ8. 7, 1, 11. 8, 1. 10,.26. 
10, 9. 22, 6, 10. 38, 16. 236, 
1. 8ῦ, 18. 81, 9. 89, 18. 40, 
4. 41, 12. 42, 4. δ1, 1 τοις 
2, 1, 16. 8, 16. θ, 12. 10, 30. 
18, 3, 14. 18, 1. 19, 16. 21, 
ῷ, 24, 1. 86, 12. 28, 8. 80,1 
Ὀΐβ. 81, 31. 88, 10. 84, 90. 
80, 20. 88, 19. 40, 20. 41, 8. 
42, 160. 48, 20, 21. 46, 8. 48, 
16 -ων 9, 8. 1δ, 2. 34, 6. δ1, 
18, 17 

ἀσφάλειαν 24, 9 
ἀσφαλέστερον. 4ὅ, 9 
᾿Δταργάτιν (ῃ ἈΒΕΓ 8) 12, 1 
Ἄτλαντα (Δα Αἰ]δπίϊβ Ἰπβ 88 

Ατωρμιγιίθ ἔαρ) 81, 2 -ος 
(1118 Ῥ]οῖαβ ἀϊοιθασ ᾿δοπϑέϊ. 
Φαΐ8) 27, θ6. (1π80]86 οὗ, Ῥϑ]ο 
ΒαρΘΙΪ 8) 87, 6 -τι (Αὐ]απ 8 
Βουίϊ, 6 αυϊθαβ οἷὰβ Π]186 
ΒΌγΘΩ, ΤΩ8]8, ΒΥ Ρ᾽ απ) 4, 4 

᾿Δτλαντίδων 28, 9 Ὀ18 
ἄτρωτον 11, 17 
᾿ἡττικῆς 106, 16. 81, 10, 10---11 
αὐθαίρετος 21,6 
αὐξηϑείς 10, 91 -ἔντα 88, 22 

αὐτός 19, 1ὅ. 28, 16 -ἤ 81,4 
-ὁ 4, 18. 18, 1. 84, 11. 8, 
11. 42, 4. 44, 30, 21. 46, 16, 
11 -οὔ Ἱ,160, 30. 9, 9. 10,19. 
18, 17. 16, 1, 8, 10. 16, 18. 
19,11. 29,1 ὉΪ8. 84, 28. 87, 
9. 88, 8, 18---19, 238---94. 42, 
δ, 18. 46, 19, 21. 46, 2, 6. 
-ῆς 15, δ. 10, 11, 18. 17, 18, 
18. 21, 8. 22, 12, 16, 18, 38, 
12. 21, ὅ. 41, 18, 16 -ᾧῷ 8, 2. 
4, Ἶ, 28. 14. 10. 17,16. 29, 
18 Ὀὲρ. 88, 12. 86, 14. 87, 
8, 10, 12, 14, 39. 88, 7, 11, 
17. 45, 16. ὅ0, 7, 8 -ῇ 3, “, 
14, 8, 2. 4, 1. 0, 8. 34, 9. 87, 
θ. 839,18 -όν 8, 1ὕ---16. ὅ, 
1 Ὀΐθ. 6, 12. 10, 18, 14. 11 
9. 18,19. 16,1. 19, 10. 94, 
11. 26, 14. 26, 8. 239, 231--9. 
81, 17. 82, 18, 16. 38,16. 84, 
6, 11, 19, 56. 86, 12. 88, 2 
4, 0, 19. 39, 1, 1, 18, 40, 4, 
φῦ. 5, 14. 40, 8.48, 8 ὑ15, 
50, 6, 10. 51, 19. 2, Ἰ, 8 τ-ήν 
1, 10, 3,1, 15, 18. 8, 8. 6, 3. 
9, Τ. 10, 8. 12, 6, 8. 18, 17. 
11, 12, 31, 39. 28, 11. 98, 
10 δὶ8 τῶν ἴ, 16. 12, 1, 4, 
20. 18, 21. 36, 6. 80, 6 Ὀΐδ. 
84, 14--1ὅ. 89, 14, 46, 21. 
52, 4 -οἷς ὅ, 18. 19, ὃ, 8. 
18, 232. 14, 4. 28, 1. 84, 9 
-οὖς 10, 26. 238, 9. ὅ1, 6 

αὑτοῦ 19, 14. 86, 16. 88, 7 -ῆς 
26, 6. 

ἀφαιρεῖσϑαι. -είλετο 206, ὅ 
ἀφανῆ 32, 18 
ἀφιέναι. -ἧκε 16, 19᾽ 
ἄφϑιτος 38, 0 
᾿ἀφροδίτης (Αυϊδάπδθ ΘΟΙΌΠΕ) 

ὅ, 22 Ὀ156. (οτοθῦο 8}18) 48, 
19..-.20 

᾿ἀχιλλέα (ΟΒίτοι ἀοουϊ) 4, 16 

βαίνειν. βεβηκώς 4, 14---ῦ 
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Βαμβύκην 48, 11 ὈΪβ 
βάσεως Δ4ῦ, 11--12 
βασικείαν 80, 12---18ὃ 
βασιλεύς 19, 18 
Βασσαρίδας 29, 19 Ὀ18 
βδελυττομένους 117, 10 
Βελλεροφόντου (Ρεραβι8) 22, 6 
βέλος 8, 8, 18. 46, 21 
Βερενίκης ((οΙη8) 16, 2---ὃ 
βιάσασϑαι 88, 8 ἐβιάσατο 9, 1 
βίβλοις 81, 14 
βλέπων 49, 9 
βοράν 19, 1ὅ 
βόρειος 2ῦ, 2 -είου 25, 1 -είας 

9, 18 
βούλεσϑαι 10, 14 -ωὠνται 4, 8 

-όμενος ὅ, 18. 6, 2. 12, 20-- 
18,1 -μένου 86, 21 βουλό- 
μενοι 4ὅ͵ 1---ἢ 

βουλήσει 84, 19 
βοῦν 18, 11 -ῶν 28, 6, Τ 
βραχίονος ὕ, ὅ. 21, 18 
βρέφος 10,1. 11,1---Ξὃ τους 1,12 

γάλακτι 11, 14 
Γαλαξίαν (οἰγτουϊυτπι Ἰδοίθατα) 

59, 8, 10 
γαμεῖν. γήμας 81,1 ἐγαμεῖτοϑ,11 
γάμους ὅ, 10 Ὀ18 
Γανυμήδην (Ααυδτ.) 82, 11--- 

12. (Δαυ]α ἴπᾳ οΘοθίυτα χραϊῦ) 
86, 2 

γαστρός 22, 11. 84,1 
γένεσιν δ2, 6 -νέσεως 10, 12 
γεννᾶν. γεννώμενον 11,0 ἐγέν- 

νησεν 28, 12. 2ῦ, 14 γεννη- 
δῆναι 81, 14 

Γῆ (ἰπ Οτομθηι βοουρίυσα 1π- 
ταϊυθ 0) 88, 11 Γῆν (οὰπι ἀὰ- 
οογϑὺ ΓρΡΙῸΣ Τᾳποπθῖὰ ἀχο- 
γϑὰ, Τοῦτ ἄθδ δυγϑα ταϑ]ἃ 
οἴου!) 4,1. (ἴῃ δηΐτο οἰδυ- 
βϑτὰ Οϑρ  Ἰδτὴ Αὐπϑ] 686 ὑτὰ- 
αἰ 17,11 Γῆς (Β΄ πομίμο- 
πὰ ἢ.) 16, 7 γῆν 88,12 γῆς 
11,90. 38, 1,10 

Γίγαντες 14, ὃ -ας Ὁ. 2 -ἀν- 
τῶν 1Ὁ. 4 

γίγνεσθαι. γένεται δ1, 1. ὅ3, 2 
γινομένη 82, 18 -ῆς 47,10 
γιγνόμενον 48, 4, ὃ γιγνομένῳ 
40, 1-- γιγνομένων 88, 16 
ἐγένετο 21, 14 γενόμενος 10, 
Ἴ. 11,1 -ον 86, 9, 15 -μένης 
ΑἹ, 9 -νὴν 1, 10 γενόμενα 
48, 6--- γενέσϑαι 2, 16. 8, 
4. ὅ, 19. 29, 14. 81, 14 γέ-: 
γονεν 81, ἴ. 88, 9 γεγονώς 10, 
1 ὈΪϊδ8 -ός 47, 4---ὅ Ὀ18 -ότος 
40, ὅ -ότα 11, 25 γεγενῆσϑαι 
16, 30 

γιγνώσκειν. γνόντα 88,8 γνοῦσα 
2, 12 γνωσθῆναι 22, 18 

γλώττης 40, 7, 11 
γνώμῃ 19,160 
γόνυ 4, 34 γόνατος ὅ, 8. 1, 14. 

19, ὃ---8, 4. 30,1, 14--15 17. 
91, 16. 236, 1ὅ, 18. 83, 8. 88, 
8, 4 -τι 18, 0, 10, 89, 7 -τὰα 
49, 19 γονάτων 8,14. 11, 12 
28, 8. 40, 18 

Γοργόνος 17, 19. 36, 8, 12, 18, 
11 -ες 30,1 -ας 20, 1ὅ. 20, ὅ 

γοῦν 22, 14 
Γραίας (ἀογροπᾶμη οὐϑύοα 68) 

19 ι] 

γράμμα 34, 4 
γράφειν. γράφοντες 84͵ 2ὅ γε- 

γραφώς ὅ, 28 γεγραμμένῳ 
91, 8 

γυναῖκα 29, 4 
γωνίας 8, 6. 230, 19 -ιῶν 234, 18 

δακνύναι. ἔδακεν 18, 10 
ΖΔανάῃ (6ὁΧ αὰ8 ἴὰρ. Ῥεγβθαπι 

Θπ 01) 26, 18 
Ζάρδανος (ΕἸΘοίτδο 3.) 27, 10 --- 

11 
δεικνύναι. δεῖξαι ὕ1,18 δεικνυ- 

μένων 8, θ 
δελφῖνα 81, ὅ, 11 
δένδρα 29, 2 
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δεξιᾷ 12, 11, 46, 8, 4. 46, 18 
-ἄν ὅ, ἃ 10 -ᾶς 8, 11--19. 
14. 16. ἸΙ, 2. 18, δ. 14, 16. 

18, 4. 19, 80-..30, 1. 90, 18. 
26, 10. 82, 2. 88, 1, 4 -οὔ ὅ, 
ὅ, 8. 8, 17. 11, 8, 10. 18, ὅ. 
1δ, 12. 19, 4. 30, 11, 19. 91, 
10, 11, 18, 1ὅ. 96, 14 Ὀῖ8. 
86, 1. 89, 4. 40, 1ὅ -οἷς 14, 
11 

᾿Ζ“ερκετοῦς (άθ86, Ὑ ΘΏΘΥΙΒ Β]186, 
0 ὑπ618 βουγαίδθ) 48, 12, 
12---18 

δεύτερος 1, 8 -τέρου 14, 18 
τρᾳ 42, 21 -ας 49, 2 δεύτε- 
ρου 9,11 

Δήμητρος (ϑαρτ θα ῬΘΥ ϑΘΥθτα 
Ῥθυϊαύδ, ϑϑὺ βίη] οαπὶ ἔγαρσὶ- 
Ὀὰ8Β Οθυθυῖβ) 8ὅ, 16 -ρὰ (ἴῃ 
ΔΒΌΓ18) 12, 6 

4ίᾳ (ηβυ]α) ὅ, 11 
διάγειν. διῆγε 38, 14 
διαιρεῖν. διεῖλεν, 41, 11 διαι- 

ρεῖται 9, 2---ὃ 
διαιτᾶσθαι 84, 11 
διακομίξων 28, 9 -ἰσας 238, 6 
διακοσμεῖν. διακεκόσμηται 43, 

16 
διάκοσμον 34, ὅ. 51, 16 
διαλλάσσων 3, 2 
διαμαρτάνουσιν 84, 2ῦ 
διαμένειν. διαμείνῃ 41, 16 
διαμερίξεσθαι. διεμερίξοντο 860, 

4--Ὅ 
διαπετάννυσϑαι. 

80, 1---8Ὁ 
διαπορεύεται δ1 
διαρρέπτειν. ἮΝ ΠΡ ΒΡΗ͂Σ 29, 28 
διασπάξειν. διέσπασαν 39, οἱ, 22 
διασώξειν. διέσωσε 19, 15 
διατείνεσθαι. -τεταμένη 21, 8 
διατηρῆσαι 81, 2 
διαφϑεῖραι 20, 6 
διδόναι. δίδωσιν 88, 6 δοῦναι 

11, 1 ἔδωκεν γν6] ἔδωκε 328, 
15. 28, 12 δώσειν 80, 8, 4 

-πεπταμένος 

τῶν 48, 18 δέδωκεν 6, 8---4 
δοθῆναι 81, 22 ἐδόϑη 8, 1ὔ. 
48, Ἱ. 61, 16 δοϑείς 89, 10 

Διδύμους (ἀδύτ.) 18, 1 
διιπτάμενον 81, 21 
διιστάναι. διεστώς 4, 11 
δίκαιον 12,1 δικαιότατον 42, 

14 δικαιοτάτην Δ4ὔ, 2 
δικαιοσύνῃ 46,1 -ης 80,11--18 
διό 12, 8, 14,8. ὩἹ, 1, 1ὅ. 42, 

19. 0, 1ὅ 
Διόνυσος (Αὐϊδάμδθ δοσηϑτη ἴῃ 

αϑύγα, τϑίθυ) ὅ, 14 ὈΪϊ8ι.ι (δὰ 
ΜΊΠΟΘΠΙ γϑηο) θ, 1. (Αβῖποβ 
Ἰηΐθν δϑύσγα ΘΟ ΠοοδΉ) 18, 21-- 
22. (ἰῃ αγραπίοταδοιί) 14, 
2---ὃ8.. (ξι ΟΥρβθαμα Βαββατῖ. 
ἀ88 ἱταταιὑιῦ) 29, 17 Ὀ18 -ον 
(ΟΥρθθαβ ποι Βοπογανῖθ) 29,6 

διόπερ 84, 9, 18, 34--56. 61, 5. 
δῶ, ὅ 

Διόσκουροι (ἀϑιλϊηϊ) 12, 11 
διπλασίονος 11, 20 
δισσάς 2, 1ῦ 
διφρείαν 10, 8 
δίφρου 20, 9, 18 
διψῆν 48, 10 Ὀἷδ 
διωκομένην 1, 1ῦ 
δοκεῖ 8, 10. 7, 9.10, 18. 18,18. 

16, 2. 19, 14. 22, 1--8. 26, 
11. 36, 15. 21, 2. 89, 9. 88, 
18. 86, 16. 88, 10, 15. 40, 8, 
19, 20. 48, 1ὔ---10. 46, 14, 
11. 46, ὅ δοκοῦσιν 14, 10 
δόξαι 1, 18 δόξας 10, 11 

δόξα 41, 1 -ης 84, 18 -αν 2, 
18. 27, 16. 87, 19 

δορᾷ 11, 11, 21 -ἄν 1, 8. 38, 
8, 1ῦ 

δόρατι 10, 18 
δυνάμενον 48, 19 
δύναμιν 9, 9. 44, 18 
δύνει ὕ0, 17 -ουσιν 11, 8 δυο- 

μένη 80, 11 ὈΪ8 
δυσμάς 14, 1. 49, 10 
δυσχερῶς Ἷ, 18---14 
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δωδεκατημόρια 9, 2 
δωρεάν 87, 22 
δωρεῖσϑαι. ἐδωρήσατο 39, 18 
δῶρον 0,8 -α 4,1 

ἑαυτοῦ 8ὔ, 19 -όν 18, 19 
ἕβδομος 18, 11 
ἐγγίζει 42, 11 
ἔγγονοι 34, 16 ἐγγόνους 48,18 

Ὀΐϊδ8 
ἐγγύς 30, 8 
ἐγείρειν Ἴ, 11 ἤγειρεν 1Ὁ. 14 
ἐγκεκλιμένος 49, 18 
ἐγχειριδίου 39, 6 
ἐγχειρίσαι 11, 18 ἐγχειρισϑῆναι 

7, 6 
εἴδει 88, 8 
εἴδωλον 2, 14. 4, 1, 22. 82, 18. 

41, 19 
εἰκάξουσιν 80, 22. 81, 1 -ξεται 

85. 18--.-19 
εἰκονίσας 48, 1ὅ 
εἰκότως 40, ὅ 
εἶναι. ἐστίν, ἐστί͵ εἰσίν, εἰσί, 
ἦν φῬαβϑίγη ἔσται 84, 28 ὄντα 
4, 6. 84,20. 48, 1 ὄντων 12, 
8 οὖσα 11, 19 -αν 8, 4. 32, 
19. 82,18. 48,20 οὔσης 41, 
16 

εἰπεῖν 4, 8 εἴρηκεν γ6] εἴρηκε 
11, 17. 48, 11, 11-- 15. εἰρή- 
κασιν 238, 8 εἰρημένον 1, 16 
εἰρημένης 82, 20 

εἰσαγόμενον 34, 12 
εἰσέρχεσϑαι. εἰσελθεῖν 1, 18. 

90, 6 
εἶτα 12, 2 
ἕκαστον 239, 28 Ὀ18 ἑκάστου 47, 

Ἴ, τῳ 14, 11. 41, 1 ἑκάστης 
8,6 ἢ 34. 18 

ἑκάτερος. ἕκατέρου 12, 18, 16. 
13, 4--ὅ. 18, 8. 21, 10, 1. 
80, 14. 88, 3, 8, 19. 40, 19 
τρῷ 11, 14, 12, 10. 18, 6, 
9, 11. 22. 21. 9ὅ, 1. 96, 
10. 89, 28, 88, 4. 89, 4, Τ' 

1--8 -ρας ὅ, 1. 9, 10. 12, 
18, 20, 18---19. 28, 8. 46, 18 
τρῳ 12, 10 ἑκάτερα 49, 22 
-τέρων 2, 4. ὅ, ὅ. 8,9, 12, 
18, 10--16. 11, 1. 18, 1.9, 
19, 21. 19,1, 8, 18, 19. 20, 
11. 80, 18, 1ὅ. 89, 98. 41, 4. 
46, 8, 10, 18. 49, 14 ἕκατέ- 
ρωϑὲεν 838, 3 

ἐχβαλεῖν 88, 
ἐκδύς 28, 14 
ἐκεὶ 29, ὅ ἐκεῖϑεν 806, 11 
ἐκεῖνος 22, 11 ἐκείνου 4, 4. 16, 

16. 17, 8- 4. 91, 8. 80, ὅ Ὀΐβ, 
10 Ὀἷβ. 88, 8. 84, 95. 88, 18, 
ὅ0, 18 ἐκεῖνον 34, 8 ἐκείνη 
81, 11. 837, 1 τὴν 10, 9 ὈΪβ. 
48, 19. 44. 2. -ς 17, 14. 18, 
12, 81, 4 

ἐκκλέπτειν. ἐκκλαπῆναι 86, 11 
ἐκκλαπέντα 86, 10 

ἐκκολαφϑῆναι 81, 18 
ἐκπέμπειν. ἐξέπεμψε 81, 4 
ἐκπηδήσας 18, 16 
ἐκπίνειν 48, 8, 4 
ἐκπίπτειν. ἐξέπεσεν 40,1 
ἐκτρέφειν. ἐκϑρέψαι 11, 8, 14. 

ἐκτραφέντα 86, 11---12 
ἐκτυφλῶσαι 38, 4 
ἐκχεῖν. ἐκχυϑέντος δ2, 9 
ἔκχυσις 82, 18. 88, ὅ -ἰν 82,10 
εὐρύ βκόσὲ 48, 1---ὃ8., 18 

ἐλεγείαις 81, 18 
ἐλεεῖν. -ἥσας 88, Θ -ἤσαντας 

89. 1 
“Ἑλένην (6 ΝΥοχηθβὶ πδὐ.) 81, 14, 

1ὅ---1ῷ6 
Ἑλίκην (ὕτδδιη τηϑὶογθ) 8, 8 
“Ἑλικῶνος 22, 8 -ὥνι 84, 11 
“Ἕλλην 28, 6, 12 
Ἑλλησπόντου 328, 10 
ἐμμεῖναι 1, 
ἐμπίπτειν. ἐμπεσούσης 48,11-- 

12, 12 
ἔμπροσϑεν 3, ὅ. 22, 2 
ἐμπροσθίου 19, 8. 28, 18---19. 
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φῦ, 8. 88, 21. 86, 8. 40, 18. 
460, 21---22 -ἰων 28, 8 

ἔμψυχον 11, 21 
ἐναργοῦς 41, ὅ Ὁ1Ϊ9 ἐναργέστατον 

4, 8 ἐναργῶς 4, 1ῦ 
ἐνάτη 28, 2 ὉΪ8 
ἔνδοξον 1, 8---9 
ἐξαιρεῖσθαι. ἐξείλετο 1, 11 ἐξε- 

λόμενος 10, 34 
ἐξαρπάσας 41, 20, 30---48, 1 
ἐξεῖναι. ἐξῆν 02, 8 
ἐξορμῶντος 860, 18 
ἐπάγονται 82, 14 
ἐπαινέσαι 84, 1ὅ 
ἐπεγειρόμενος 29, 11 ὈΪ8 
ἐπειδή 9, ὃ 
ἐπέχουσιν 9, 8 
ἐπιβαίνειν. ἐπιβαίνων 4, 24 

ἐπιβεβηκώς 4, 28 
ἐπιγίγνεσϑαι. ἐπιγινόμενοι 9, 

8--ὃ -μένοις 41, 11 
ἐπιγιγνώσκειν. ἐπιγνούς 48, 

θ6, 8--Ἰ 
ἐπιϑυμίαν 10, 19 
ἐπίκειται 4, 6 
ἐπιμέλειαν 11, 18 
ἐπιμελῶς 11, 1 
ἐπινεύσαντος 80, 8 ὈΪδ 
ἐπινοήσασαν ὅ2, 8 
ἐπιπέμπειν. ἐπέπεμψε 42, 2 

ἐπιπέμψαντα 20, ἴ 
ἐπισημαίνουσαι 21, 10 
ἐπισημασίαν 80, 9 ὈΪ8 -ἕαις 84, 

1ὅ -ιῶν ὅ1, 11---18 
ἐπιτελεῖν. ἐπιτελοῦντος “, 11 

ἐπιτελεσϑέντος 4, 20 -τῶων 
47, 18 

ἐπιτιϑέναι. ἐπιϑήσων 88, 12 
ἐπιϑέμενος 10, 18 

ἐπιτίμιον 48, 8, 9 
ἐπίτοκον 1, 8 
ἐπιτυχόντες 44, 19 ὉΪ8 
ἐπιφάνειαν 8, ὃ---8ὃ. 12,18 
ἐπιφανής ὅ, 19 -»ῆ 16, 11. 84, 

19 -νῶν 1ὅ, 2 ἐπιφανεστάτοις 
18, 10 

ἐποχούμενος 18, 8 
ἑπτάστερος 18, 10. 27, 1 
ἐρασϑῆναι 81, 8--4. 88, 22 

-σθέντα 16, 18 
ἐργασαμένους 8ὕ, 10 
ἐργασίᾳ 41, 1 
ἔργον θ, ὅ 8 του 4, 30 -α ἵ, 

16 
ἐρινεούς 47, 1ῦ 
ἐρίζειν. ἤρισαν 12, 20 ἐρίσαι 

42, 8 ἐρίσασαν 30, ὅ 
ἜΡριφοι (ἀβἰχ.) 11, ὅ. 18, ὅ 
᾿Ἐριχϑόνιος (Αυτῖρ8) 16,6, 20 --- 

21 
“Ἑρμῆς (οατὰ Μαῖα, οΘοποῦθαϊ) 

21.11. (που ἀδίτ ΠΘΡΟΥΘΤα 
οΟἸ]οοαῦ) 40, 19 -μοῦ (Μγτ- 
{118 .) 11, 2ὅ. (Δογουχιαβ 
Ἰηῦοσ δϑίσϑ Τυϊδηρα]ατα 60]- 
Ἰοοοῦ) 24, ὅ. (ἃα Μογουσῖο 
βοιθαμα οὖ ἰδ]ατί δοοὶρὶὺ 
Ῥρυβθυβ) 2ὅ,16. (Μἴοτο. ᾿γγϑτὰ 
ἔδοιῦ) 28, ὅ Ὀ18. (ΘΠ θοη Ρ]α- 
προίδ) ὅ1, 14 -μῇ (Μ. ἀ6- 
ΒΟΥΙρϑὶὺ δβίσγα) ὅϊ, 1ὅ -μῆν 
(Μ. ΒΠθγοῦϊθμι ἰᾳποὴὶ Δρροῦ- 
ἰαὺ δᾶ Ἰδούαπαατῃ) ὅῶ, 6 

ἔρχεσθαι. ἐλϑεῖν 4, 1. 22, 12. 
88, 11. 46, 11 ἦλϑε 6, 1. 89, 
14 ἦλθον 6, 14 ἔλθωμεν 
ῶὅ,. 1 ἐλϑών 88, 9 ἐλϑόντα 
88, 1-- 9. ὕ -όντος 11, 14-- 
1ὅ 

ἔρωτα 4,11 Ἔρωτος (6 απιογο 
Θἰθροβ σοιηροβαϊῦ Αγύθτηϊ- 
ἀογυ8) 87, 14 

ἐσθίειν. φαγών ΑἹ, 18, 19 
Ἑσπερίδας 3,16 
"Ἕσπερον (ρ]δηθι.) ὅ1, 18 
ἐσχαρίδος 4, 11 
ἔσχατον ἴ, 12. 19, ὅ. 28, 2. 49, 

ὡ, ἐσχάτων 48,1 
ἕτερον ὥ, 14. 8, 8 ἑτέρω 4, 324. 

41, 18 ἕτεροι 12, ὅ. 18, 11. 
84, ὅ. 89, 18. 43, 14 

εὖ 21, 11 
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εὐγενὲς 21. Τ 
εὐγνωμοσύνης Δῦ, 4, ὃ 
εὐεργεσίας 81, 11---12 
Ἐῤεργέτιδος (ΒΟΥΘΏ1668) 16, 8 
εὐκαιρίαν 24, 11 
εὐλαβηϑεῖσα 81, 1 
εὐμαρεστέραν 24, 10 
εὐμεγέϑη 88, 11 
Ἐὔξεινον (τη 816) 28, 18 
εὑρίσκειν. εὑρεῖν 88, 18, 18 

εὗρε 16, 21 εὑράμενον 84, 
12 εὑρεϑείς 40, 18 

Εὐρυάλης (ΜποὶΒ [) 87, 21 
Ἑὐρόώπην (Ταυγὰβ νϑϊὺ 6 ῬΒοο- 

ὨΙοῖῶ τη Οτθίδιῃ) 18, 8 -π 
(ο8ῃ18 δίαμυθ ὑθίυσα ἀδίδ) 89, 
10 . 

εὔσημον 34, 4 εὐσήμῳ 8, ὅ εἰ- 
σημότατος 8, 21 

Εὐφήμης (Οτούϊ τη.) 84, 10 
εὐωνύμου 12, 14 -ῳ ὕ, 2 
ἐφάπτονται Δῦ, 2---8, 4 
ἔχειν. ἔχει Ῥδββῖτη ἔχουσι γ6] 

ἔχουσιν 18, 8. 2, ὅ. 21, 16, 
17. 48, 21 ἔχῃ 28, 16. 86, 8. 
ἔχων 4, 32. 17, 2. 18, 19. 236. 
8. 82,10. 89, 16 ἔχουσα 18, 
16. 21, 1. 88, 6. “αν 17| 8. 
ΑἹ, 15, 1δὅ---16 ἔχοντος 17, 
10. 44, 16 ἔχοντα 11, 8. 81, 
19. 87, 11 ἐχόμενος 18, 1. 
ὅ0, 9 ὈΪ εἶχε 38, 7 εἶχον 
25, 19. 26, 1 ἔσχε 28, 7 ὈΪδ 
ἔσχον 12, 18 

ἑωϑινήν 29, 12---18 ὉΪ8 

Ζεύς (ἰηΐου δβίσα οοϊοοαὺ (8- 
11800) 1, 117. ((]:βῦο οουτατα- 
Ῥ᾽ῦ) 2, 12. (Ππρϑβῖοαὶ]ὶ βἰτηὰ- 
Ἰϑογατα 1 δι8 γ18 ΟΟἸ]οοδί) 4, 
21. (ΒᾺὉ Βϑυρθιύαυι βρθοὶθ 
᾿Αβοϊθρίυση ᾿πίθυ δβύγ 60110- 
οδὐ) 7, 6, 7. (Θοογρίαμι ᾿πύϑσ 
αϑύτϑ, ΟΟ]]οοδ) 9, 7. (( δ] βέο 
οὐ Β]ἴυτη ἴῃ δβίσγω γϑἕοτι) 10, 
24, (ἀβιυιϊηο8 ᾿ἰπὗδυ αϑίσα οο]- 

Ἰοοεῦ) 12, 20. (Εὐ]Ἱοδὑβοπίατα 
Ιηὗθυ αβύτω οομβίϊταϊθ) 16, ὅ. 
Διός (Ὁ Ιοτ Οδϊβίο οου- 
τΤυρίδ) 1, 7. (ἐθιαρ]αμι ἱτα- 
Ῥϑπθίγϑ 116) 1,14. (Ογποβαγδ 
πυὐτγ]χ) 2,16. (Ηθ]166 πυὐτχ) 
8, 4. (Ββἰτη α]δοάτα Τπρϑῃϊοα- 
1611 80 Ιου ἴῃ 60610 1η- 
βυλθαἑατη) 4, 8. (Ατοδβ ἢ.) 10, 
1. Ὁ15. (Ο]1βῖο δὺ ἴΙογβθ οουῦ- 
γχυρύδ)10, 8. (Ἰσρὸ Ταβυι18 ἢ.) 
11, 17. ([ὰρΡ. ἱπέθυ δβέγω οοἱ- 
Ἰοοαῦ 1,Θοπθι) 1ὅ, 8. (Οαρτὰθ 
Ῥ6116 ῥτὸ βουΐο εὐϊύυγ) 17, 
20. (Ταυχατα ἰπΐοσ δίχα 1π- 
βύϊεα 0) 18,10, 12. (Ρουβϑὰβ ἢ.) 
19, 16. (Τ ΥἸΔΠΡῸΪ ΕΡ6 6168 6 
Ιονῖβ που 8 Ὀυῖπηδ, ᾿λύθτϑ 
ἀράποία) 24, 4. (ΡΒδθποα. 
ῬΙαπθίδ) ὅ1, 1. (Ἰονὶβ 8}1}1) 
ὅῶ, 8 Δία (ΤυριῦοΣ ᾿ἰγαΐαβ 
Τ]τηΐη6 Αβοϊθρίαπι ρϑγοῦ ) 
ἴ, 18. (γοβοι ἰόντα τϑοὶ- 
ῬΙΌ 10, ὅ ὈϊβΒ. (46 ΤονἹβ πᾶ- 
λνιθαθε) 117, 6, 9, 14. (Δἴα- 
Β80 ἃ Ιοσθ ἱπηροίγαπὺ υὖ 
Ἰγγϑηη 'ρ86 ἴῃ δβίσγα τοΐογαῦ) 
80, 4 ὈΪ8. (ΤΡ. 860 πῃ οΥριῦτα 
οομγογὶ) 81,2. (ἀϑηγπ]θ 68 
δα ἴονσθι δαάαποϊςυτ) 82, 1ὅ. 
(ἀθ Ιονἱβ παὐύϊνιθαϊθ) 80, 9 

ξητεῖσϑαι. ξητούμενον 86, 10 
ξήτησιν 22, 12. 88, 18 
ξυγοῦ 80, 16 
ξωδιακῷ ὅ1, 1 
ξῴδιον 1ὅ, 8 -α δ1, 8 -ἕοις 18, 

20 -ὧν 1, 3 
ξώνην 21, 14 -ς 19, 19. 21, 14. 

89, 6 

ἡγεῖσθαι 1δ, 4 ἡγῆται 88, 8 
ἡγούμενοι 48, ὅ, ὅ---α -μένων 
8, 8 

ἡγεμονίαν 86, 1 
Ἠλέκτραν (ΘΧ ῬΙοἰ δά 5 ἈΠδ 1) 

9, 10 
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δλικίᾳ 80, 12 -αν 117, 1 
Ἥλιος ζϑο] Ῥετίσαπβὶν ἴῃ ἀσο- 

ἀθοῖτα ἀγρτνὴν, ΖΟαΙΔΟΌτα 
ΟἰχοΟυ] 1) ὄὅϊ, 8. (4 8019 
Ῥμβδθίμοι ἡ: ἀθποιλίηδ- 
ἐαχ) 10. 9 -ἔου (Εὐ ΟΕ ΒΟΠ 8 
ΟΟΥΤΒ Β0]ΑΥΒ ΒΙΤΩ]ΘΟΓΌΙΩ 
ἸηγθηΣ) 10, 8, (Οδρβ!]ὰ Ιο- 
γἱὶβ παΐτίχ ἢ. ) 117, 9 Ἥλιον 
(ΟΥΡμθὰβ τηδχϊ πιῦτη ἀθοσυτα 
οσιϑύϊτηϑ) 29, 8 Ὁ186. (ΟΥ̓Ρθυβ 
οτὔασα 830118 ἴῃ τηοπὺθ Ῥϑηῃ- 
βᾶθο οχρθοίαθ) 29, 10 ὈΪβ 
-ἕῳ (Οτίοπ δὰ ΠΟΤῚ δοοθϑαϊ) 
88, 10 

ἡμέραν 48, 4 Ὁϊ8 
ἡνιόχει 11, ΤΊ, ἃ 
ἡνίοχον τί, 2ὔ 
Ἥρα (παρ ϊαθ οὐπὰ Ιουθ) 8, 

εν ([ἴποὸ ἀγϑοομθῖῃ μεθ τ ὐαν 
οαβίοαθιηι ταϑ]οσασα ΗΘβροτῖ- 
ἀσχτη) 8, 15. (αυγοα τηδ]δ ΥὙἹ- 
ἄθῃβ δβαπήτδίβ, θ80) 4, 2. 
(Οδμοσασα ἰπύθυ δδύσδ 6011ο- 
οδ) 18, 14. (ἰ[Δοὔύϑυχμι οἰτοῦ- 
Ἰυτὰ μοὶ) ὅ5,8 δ2,8 - (ἀγϑοομθπι 
οοπβέϊδαοταξ αὐ οοπέγα Ηδγ- 
Οα]6 πὶ ἀθοοτίαγοί) 4, 18, (80 
Ταπομθ Ἰδούαπἑαν ἧπ ΟΒΘ] τη 
ΤΘΟΙρΡΙ θη 41) ὅ2, ὅ. (1π Εἷ8 Ηδι- 
6168) 10. 1 

Ἡρακλῆς (Ἰπροῃϊου]α8) 4, 
(οοοϊαϊῦ οϑποστιπι) 18 ΤῊ 
(οατα ΟΪΤῸΠΘ γοτβαίαβ) 4, 
106-17 -ἔους (ΗΠ. οοοἰαϊν 
ἀγδοοπθιω) 8, 14. (Βθτου] 8 
Β᾽ τα ]ΔΟΥῦΤα. ἴῃ Ἐ60}}) ϑ' Ἱ. 
(Β. οοοἱᾷ. Ἰδοπθιῃ) 1ὅ, 4 -εἴ 
(Η. οὔτπα ἀσϑοοῃθ ᾿π τ θμ 
ἀθθθ) 4, 19. (γάτα οοπίγϑ 
Ηοτο. Θχθυτρὶ) 18, 1ὅ. (μο- 
ΤΏΘΏ ΟΡΘΥὶΒ ᾿Απἰβξμιθχιῖβ 80- 
ογϑ οὶ) 46, 20 -ἕα (Ἰὰπο 180- 
ὑαὐ) 82 Ἔ 

Ἡπ τ νος (ὈἸαπα.) 43, 18 
᾿ἩΗφαιστεῖον (ἴπι ΑΜΒΠΟα) 10, 11 

ας 41, 11 Ὀ18 

“Ἥφαιστον (ἴπ αἱραπίομαϑο δ) 
14. 8. (ὕυ]ο. αὐιαὺ Μίπου- 
γΔΙΩ) 16, 138 ἩΗφαίστου (Ατὶ- 
δάπαθ ΘΟΥΌΠμ8) θ, ὅ. (Υ]ο. 
Ῥδίθυ. ΕΥΙΟΒὑΒΟῚ 11) 10, 7. (8 
Ὕαυϊο. Ῥουβθὰβ ΒδτρΘα δ ὰ- 
τα 18 ΤῊ ΔοοΙρΙ) 26,17 -στῷ 
(δᾶ Ὑα]ο. νϑηϊῦ ΟΠοὨ) 88, ὁ 

ἤχου 88, 14 

ϑαλάσσῃ 88, 18. 81, 8 
ϑάπτειν. ἔϑαψαν 29, 24, 80,1 
θαρρεῖν. ϑαρρῶσιν 41. 1 
ϑάτερον 9, 9, 3 
ϑαυμάσαι. 4, ἃ -αρ 10,1 
ϑέλωσιν 81, 10 
Θέμιδος ᾿Ιυβεθιδο ΙΩ.) 11, 18 

-δὲ (Ε θα Ιονϑθῖὰ σθοθηβ ἠδ- 
ὕσχα ἐγ) 17, 1 Θέμιν (Τ86- 
τὴΐβ [Οὐθὴ ῬΌΘΓασα Ατη8]- 
ἔμθῶθ ὑγδάϊ) 1Ὁ. 

Θεογονίᾳ (Η.68.) 11, 17 
ϑεόν 1, Ἵ, 9. 48, Ἴδ Ὀΐ8 ϑεοῦ 

41, 8 δεοί ὅν ὅ, 16 Ὀ18, 14, 2, 
86, 4, 44, 15 0ἷ8 -ὦ 

Αἴ, 9. 
ϑερινοῦ 19, 12 
ϑέσιν 94. 1 1. 26, 
ϑεσπισϑῆναι 11 
ϑεωρεῖται τὰ 8 
Θήβας 39, 
ϑηλάζειν ἢ ἿΥ 1---ὃ - ε 

ϑήρας 1, ὃ. 38, 14. 40,1 
ϑηρευϑῆναι 1.1 
ϑηρίον 88, 16, 21, 39, 1--- 

Θηρίον ἃ (αβέτὴ) 40, 4, 1ὔ, 19 
ϑηρίου 88, 9 ϑηρία 29, 2, 8, 
40, 8. 60,: 10 Ὀὲ8 ϑηρίων 48, 
15 0ΐ8 

Θησέα (Ατϊδάπδαθ οοτομπα ΤΕ6- 
ΒΘῸΒ ΘΧ ᾿ΔΌΥτΙὺμΒο ἰ|ἰὈθγὰ- 
ὑᾳ8) 6, 9 ὈΪ8 -έως (ΤᾺ. Ρ. ΗῚΡ- 
ῬοΙγὰ) Ἱ, 18 
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ϑνητῷ Ὡ7, 9---10, 1ὅ 
ϑυγάτηρ 20, 8 -τέρα 1, 4. 11, 

11. 11 Ὄ 19, 14. 58; 9. 48, 

«ρῶν 88, 11 
-ρεῖται ; 6, 1---8. Ὁ18. 
89, 10. 4}, 8 Ὀ1 

20 -ρων 21, 6--Ἰ 
ϑύειν 10, 28 ϑύουσιν 44, 23, 

24, 4δ, 8 ϑύσων 460, ὅ 
ϑυμωϑείς 18, 18 -ϑεῖσα 88, 

ἵστορία 18, 18 ΓΗ αν 11, 19.24.11 
ἱστοῦ 411 13 
ἰσχίου "δ, 14, 28, 20, 20, 14. 

38, 8. 4 40, 1ὅ. "46, 12 
16---.ἅἈἴ 

ϑύρσον 46, 18 
ϑυσίαν 16, 11 -ας 41, 8, 9 
Θυτήριον (αβίν.) 40, 11 Θυτη- 

ρίου (18.) 10. 4 

ἐατρικῇ Ἰ, 12 
᾿Ιδαίων (σπαρἈ.) 2. 11 
Ἴδῃ 88, 1 
ἰδίαν δι, ἃ -ου 1, 1 
᾿Ιδιοφυέσιν (ΑΥΟΒ 6] δὶ ΟΡ ΘΥ]8 ἐϊ0.) 

48,14 
ἵερόν 1, 14. 80, 1ὅ. 817, 8 -οὐς 

46, 30---21. 48, 
-ἄς 41, 16--Τ7, 

Ὀΐ8. 81, ὅ. 82, 18 

᾿Ιοῦς (ἴῃ δβίγιβ) 18, 11 
Ἵππαρχον 2, 18 
ἱππείου 46 ΒΓ ΓἋ 12 
Ἵππην (Οἰτομὶβ ἢ) 32,9 
Ἱππόλυτον (ἴῃ υἱΐδπηὶ πὶ τϑνοοδὺ 

Αβοϊϑρὶμβ) 7, 12 
ἵππον 22, 14 -ουὅ 84, 8 Ἵππου 

(κρήνη) 22, ὅ ἵππων 160, θ 
τους 10, Ὁ 

ἵπταται "86, θ ἱπτάμενος 81, 21 
ἰσάρυϑμα ὃ δ1, 8 
Ἶσις (ϑἐ 6118) 40, 40, 8 -»ν (ἴῃ 88.118) 

12. 1 
ἱστάναι. ἔστησεν 18, 2 ΤΡΩ͂Ν 

γ6] ἕστηκεν 4. “Ἰῦ. 
ἑστάναι 14, νι. 3 
-κότα 84. 8 Π 

ἱστοῖς 2, πτ' 
ἵστορεῖν. ἱστορεῖ 20, 4. 423, ὅ 

ἰσχύν 9,9 
᾿Ιχϑύς ̓ (βίτ) 43, ὅ Ὀϊ8 ᾿Ιχϑύος 

24.106 Ἰχϑύων 50, 2ὅ, 9 ᾿Ιχϑύας 
48. 117, 18 ἰχϑύος 88, 18 
ἰχϑύας 44, 4 

κάϑηται 30, 20, 18 καϑημένη 20,9 
καϑιέναι. “"καϑεικώς 4, 28 
καϑιπτάμενος 860, 8 
καϑιστάναι. κατέστησεν νϑὶ 
κατέστησε 8, 1ὅ. 4, ὅ 

καϑώπλισε 88. 14 
καιρούς 51, 18 
κἀκεῖ 99. 1 11, 81. 10. 11 

ἜΤ ὅσι νοὶ καλοῦσιν καλεῖν. 
40, 8, 10, ὅ 14 καλεῖσϑαι 
ἯΙ, 18, δὲν 8 καλεῖται 8, 

τῶν δί, δ -οἰς 80,1 κεκλῆ- 
σϑαι 82, 9 χληϑῆναι 8, 8 
κληϑέντος 538, 28,10 -τα 1,10-- 
11 

ὩρτΌμμΝ (Οτρμϑὶ μι.) 38, 13, 

χώλλιστοῦς (Αχοϑάϊβ τι.) 9, 231, 
91. 10.1 

κάλλους 20, ὅ, 42, ὃ -εἰ 82, 1 
κάλυμμα 44, 11 
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καλύψαντος 17, 21 
καμπῇ 42, 21 -ῆἧς 

49, 8, δ, 11 
κάμπτειν 48, ὅ---6 ὈΪ5 
Κάνωβος (δδβίγ.) 43. 11 
Καρκίνος (αβίν.) 14, 8 -ου 18, 
8-4 -ῳ 14,1 

καρπός. -ῶν 34. 11 
καρποφόρου 8ῦ, 15---1θ6 
Κασσιέπειαν (Απατοτηθᾶδο τι.) 

43, 8 
καταβαένειν. καταβάς 39, 4 
καταχόψας 10, 4, 1 
καταλαμβανομένην 22. 13 
καταλυϑήσονται ἴ, 1δ--10 
καταπέτεσϑαι. καταπτῆναι 81, 

9 κατέπτη 81, 8-. -9 
καταριϑμούμενος 18, 19 
κατασκευάζειν. -υάσαι 11, 28 

τυάσαντος 17, 22 -υασάντων 
44, 1δ--1θ κατεσκευάσϑη 238, 
8-. 4. 4. 41,9 

καταστερίξειν. -ρίσαι 80, 4-- ὅ, 
ὅ. 89, 1 -ας 8ῦ, 19 κατηστε- 
ρίσμενον 86, 18---10 

καταστρώματι 41, 19 
κατατρέχειν. -δραμεῖν 10, 19 
καταφυτεῦσαι 4, 8 
κατέχειν. κατασχεῖν 86, 18 
κατοικοῦντες 10, 21- 9. 44. 

2----8 
κατώτερος 8, 8-9 
κεῖσθαι 34, 4 κεῖται 21, 2. 28, 

2 Ὁϊ8, 49, 18, κεέμενος 8,18 
τον 24, 8 -αἱ 21, 11 -ἔγους θ, 38. 98 

Κελαινώ (ὁχ ῬΙ]δίααϊθαβ 1}8) 
21, 18 

κενεῶνος 42, 8 
Κένταυρον (π δϑέτ 8) 84, ὅ, 2ῦ 

-ταύρῳ (1α.) 32, 16 ́ -ῶὧν (ῦρη- 
ὑϑαγσὶ ἀΥοὰ ΠΟΝ αὐαηξατ) 84. 
1. (Βθγου]θβ 6 Οϑηξαυσὶβ οι 
Ἰυχῃ ΟΒ  ΤΟΠ ΘΠ. ποὰ Ἰπὐθυῆο ) 
4, 18 

κέντρον 9. 4 -ῳ 38, 18 
ἘΒΑΤΟΞΤΗ. θἃ. ΟἹ νἱθτί. 

ὅ, 9. 48, 34. 

Ὁ 

κεραυνοβολῆσαι Ἵ, 1ὅ 
κεραυνόν 80, ὃ. -οὔ 44. 18 
κεραυνοῦν. περαυνοῖ 10, 12 

κεραύνωσε 10, 12 
κέρας 28, 11 -τὸος 88, 19 -τὰ 

88, 9 -ράτων 18, 20 
κέρκου 2, 8, 8, ἴ. 4, 10, 

15, 10, 28, 19---20. 88, βρ| Ὁ» 
ΞΘ Ρ φ Ἐ 5» 5 

3 Ὲ Φ] «ἡ βΙ 5! ζω: οϑι μοί ξ᾿ὰ Γ - ΕΡ 

Ι5 " 
ΟΣ Ω ΠΡ» 

ΝΕ ῈΕ βιΡ 
Ξ 

Ββ φ 
Ξ: 

β 8 
ΒΡΙΡΙΗ 12 -ἢ 38, 1. 88, Κέφαλος 89, 13 

Κηδαλίωνα 88, 
πηλεῖν 39. 2 ἐκήλει 29. 8 
κῆπον 4, 3 
κῆτος 20, 1 κήτει 19, 14. 20, 

8. 21, 4 
Κηφεῖ (Δπάτοτηραδο Ρ.) 42, 2 
κίνησιν 40, 10---11. δ1, 8 
κνήμης ὅ, 9, 838, 4 
κποιλέᾳ 81, 16. 41, 1 -αν 19. 6, 

28, 20, 42, 9. -ας 19, 90, 96 18, 86, Ὡ, 40, 14. 46. 11 
κοινόν 41, 8..8-.- 4 
κοινότητος 13,1 
κοινωνεῖν 44. 94 
κοινωνίαν 44, 23 
κολώνης 9. ὃ 
κομίσαι Αἴ, 10 
“Κόραξ (ΑΡΟΙ]]ηΐ8 ταΪΪβέθυ) 47 6, (δϑβέγν,) 49. 9 τρακὰα (4) 48, 18 κόρακι 48, Ἴ, 1--.8 
κόσμος 8. 10 
κόχλον 88, 18, 17 
κρατεῖν. κρατήσειν 10, 11---18 

ἐκράτησε 89. 14 
Κρατήρ (αϑβέτ.) 49. 17, 21 -τῇρα (18.) 48, 17--31.8 κρατῆρι 48, ὦ, ἃ 

ὃ 
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Κρήτην (Τὰριΐον ᾿πἴδηβ ἴῃ Οτα- 
ἴδϑ δῃΐγο οοου]ύαξ8) 11, 12. 
(Τυγὰβ Βυτοόρϑη ἴῃ Οτοίδτα 
ἀαοῖὉ) 18, 8. (Οτῖοι Ογθύδτα 
δορά) 38, 18 -ης (Β6]1ο8 6 
Οτοϑύδ) 8, 8 -ῇ (ἴὰρ. ἴῃ τρία 
ομαὐγ 8) 36, 10 

Κρητικά (ὁ τα Κρ. γεγραφώς) 
ὅ, 22---28. (ὁ τὰ Κρ. ἱστορῶν) 
38, 11 

κρίνας 4.21. 39,18 -ἄντων 32.106 
Κριοῦ (δβίτ.) 24, 2. 2, 4 
Κρόνον (ΤΙύδμθ8Β ϑαύαγηὶ οο- 

μϊῦ08) 117, 10, (Ὁ6110 ρϑϑϊὑ 
Ταρὶοτ) 44, 18, 14 

Κρότον 84. 10 κρότον 84, 1 
κρότου 84, 10 

κρουσϑέντα 38, 34 
κρύπτειν. κρύψαι 17,11 ἔκρυψε 

88, 10 κρύπτεσθαι 16, 160 
ἐκρύπτοντο 31, 8 κεκρυμμέ- 
νης ἴὉ. 8ὃ-- ἐκέκρυπτο 88,12 

κτενῶν 80, 18 
κύειν 41, 1 κύει ἰὉ. 
κύκλος (ἀρχτικόρ) 19. 10 -ον 

(Γαλαξίαν) δὅ2, 10 -ῳ 6, 22. 
(ζωδιακῷ) 51. 1 -οἐἰς (φαινο- 
μένοις) δῶ, ἃ 

Κύκλωπας (οοοϊά. ΑΡ0]]0) 8ὅ,9 
Κυκλώπων (Ογο]ορθ8 Αὐϑμι 
Τοοθγαμῦ) 44, 15 

κύκνος 81, 1 κύκνου 81, 22 ὈΪ8 
τῷ 80, 22 Ὀϊβ 

κυμάτων 88,1 
κυνηγετεῖν. κυνηγετοῦσι 40, 2 

-τῶν 88, 14 
κυνηγίᾳ 40, 18 
κυνῆν 20, 1ὅ 
Κυνόσουραν (ἴονἹβ πυΐτ.) 3.17. 

(Δρρϑ]δηῦ ροσγύαστα οὖ οἴγοδ 
Θαχα Ἰοοῦπι Ογϑύβθ) 8, 2 

κυρτώματος 42, 8 

λαβυρένϑου θ, 10 ὉΪ8 
λαγόνος ὅ, 1. 20, 1 
λαγχάνειν. ἔλαχεν 860, ὅ 
Λαγωός (εδγ.) 60, 9 Ὀϊβ 
“Ἰακεδαίμων (6 Ταγροίθ) 37,11 

--12 
“Μακωνικῇ 12, 11---18 
λαμβάνειν. λαβεῖν 3, 11---18. 

81, 1 ἔλαβε 89, 12 λαβών 
38, 8 λαβοῦσα ὅ, 21 ὈΪ8 

λαμπρός 9, 16, 12, 14. 80, 18. 
0, 9. δ0, 14. δὅ1, 14--[6 -όν 

ὃ, 4, δ--6. 11,4, 6-- 
ὅ, 18, 16, 11. 18 
20, 10, 11,19, 18 

Ξ 

τ "“ σι Βθμα μ ΝΜ 
κα ρα 

ΒΕ β᾽ 

μ τὸ" μ᾿ ̓
: 
εῷ μ μ᾿ [ν᾽ μ μι ὡ» “ ᾿ϑ ὡς 

Μ " Ξ ϑ' ""Ξ ΕΒ Ι᾿ Ρ' ΡΒ [1 ερ ὧς 

εν 
[Ὶ 

τὰν τῷ 
[ΧῚ 

ΓῸ ΙΦ τῷ μ- ,“ γῈ» ΓΞ ΘΟ] ὡ9 ὦ 19] μὲ μ΄ δι] Ὁ 

"» νῷ» “1 
'΄ 
βο μὼ» Φ 

ΜνΨ 

Ἅ. 

Φ» 
Μ 

ὺ Η͂ ϑ - [Ὁ " μ᾿" ΕΘ 
ΠἸΌΕΣ 

μι ἵε Σ {3 ᾿ 
Ὁ... ἐν 

᾿! ᾿- - ΒΞ 

ΒΙΝΙΞΙΒΒ 
8 9' 

ΕῈ 

δ᾽ 

γα Ὁ 

ἝἜ 

π8 τὸς. 855 Φῷ» 9 

Φ 

» Ὁ" 

μ᾿ 

εν ἈΞ φς 
Φ 

δ 8 
ν 11, 12 

λανθάνουσαν 1, Ἱ 
λατρείας 8ῦ, 1ὃ---Ἰ4 
λέγειν 82, 14 λέγω 8, 4 λέγει 

λεοντῆν 4. 10. δ, ἃ -τῆς ὅ 

λευκός ὅ1, 12 -όν 80, 17---18 
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«Μέων. τ-οντος (αδίχ.) 6, 20 ὈΪ8 
“Μῆμνον (ΟἸομ νϑπῖϊῦ δὰ γὰ]- 

ΟΒΠΌ1}) 88, ὕ 
λίϑων 0, 1 ὈΪδ 
λιμένα 8. ἃ 
λέμνην 30, 4 -ης 18, 10 -ῃ 48, 

10 Ὁ18 
λινείου 2, 
λόγιον 89, 10 
λόγον 22, 8 -οἱ 12, ὅ 

8 
λοξούς 19, 19 
λουομένην 1, 9 
λοφίας 87, 1ὅ---10 
«Μύκαιον (ἴῃ Ατοβάϊα) 10, 2. 

19---20 
“Μυκάων (Ατοκάθιηα τηΐαπίθτα 

ται  ὈΓαύτα Ἰασογαὺ οὖ [Ιου] 
ἴπ ΘΡῸ]18 Ῥομὶῦ) 10, 4---ὃ 
-ἄονα (Ἰαρὶἴοτ πὰ Ἰαρυτα γογ- 
10) 10, 18 -ἄονος ((Δ]18ἴο ἢ) 
1. 4 -ἄονι (Οκ)ϊθίο οὑτὰ ἴη- 
ἔβηϊο δὰ Πγοδόπθιῃ δα ἀποίδ) 
1, 18 

“Μύκος 21, 18 λύκον 10, 14 
λύραν 80, 2, 8 

μάντεις 4ὅ, ἢ 
μάρτυρα 82, 14 
μαρτύριον 82. 19---20. 84, 28. 

40, 8---4 4- 
μαστῆρας 87, 4 

μάχης 8ῦ, 19 
μέγας 8, 12. 80, 21, 22. 40, 8. 

48, 4 ὈΐΪδΒ. ὅ1, 9, 10 μεγάλου 
24, 16. ὅ0, 8 μέγαν ὅϊ, 8 
μεγάλης 18,19 μεγάλοι 9.11 

μέγιστος 832, 6, 

4 -ην 21, 1ῦ, 87, 12 -ας 
81, 1 

μέγεϑος 9, ἃ 
Μεδούσης (οδραυ ) 20, 
μεϑιστάναι. μεταστάντων 11.321 
μέλη 29, 22 Ὁ 
μέλλοντος 11, 1ὅ μέλλουσαν 1, 

16 
μένειν. ἔμεινεν 84. 22, 41, 1, 

16 
ἹΜερόπη (Αὐ]αυύϊ8 ἢ.) 27, 14. -ην 

(Οϑμορίομὶβ ἢ.) 88, 2 

μέρος. μέρει 2ὅ, 1 -ρη 32, 11 
μεσημβρίας 42, 1ῦ 
μέσος 9, 12. 80,18 -οὐυ 40,9 

ον 11, 11, 19,11. 86. 20, 
49, 28 -ν 11, 18 -ης 1ὅ, 18. 
10. 19, 20 

μεταλαμβάνειν. μετέλαβε 28, 9 
Ὁ18 

μεταμορφωϑῆναι 22, 18--Τ14. 
81, 16--17 Ὀΐ5 

μεταξύ 12, 11. 40, 20 
μετέχειν. μετασχεῖν ὕ2, 4 
μετέωρον 4, 22 
μετρῆσαι δ1, 11 
μέτωπον 18, 18 μετώπου 9, 13 
μηδέν 40, ὅ μηδενός 89, 18 
μηκέτι 12,1 

μικρὸς ὅ1. 1 -α 3,10 

μίμημα 18, 11 
μίμησιν 11, 4 
Μίνως (ἃ Ῥτοοτίαθ βαμδέμε) 89, 

11 -οος (Εατσγαῖὶο ἢ) 831, 21 
-ὦ (Ατϊδάμδθ ρΡ.) 0, 1 

μνήμην 12, 20 -ἡς 4, 21 
μνημονεύειν. μνημονευϑῆναι 

16, ὅ 
δῈ 
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μνημόνευμα 48, 13 
μνημόσυνον 38, 1ὅ. 80, 8. Ὀ18, 

88, 21. 44. 951-99 

Ἰθούῳ ἴῃ ΤΠ ὈΘὕμγΙΒ βϑροὶαπὺ 
οἴ.) 29, 28---294. 24, (Οτοῖο 
σἱούστη 5] νϑβίσθιη ἀϑηῦ) 84, 
12. (χτοραηῦ Ιουϑῖὶ αὖ τοῦϊ 

᾿Ῥιθύαθθμα 1] βύγθμι ἔδοϊϑηθ) 
10. 18 Μουσῶν (Ἰγγ8) 38, 8, 
8---άά, (ΟΔ111οΡ6) 10. 18, 14. 
(ΟΥΡῃθαβ ᾿Ἰγγϑμῃ ἔδϑοϊῦ που θπὶ 
ομογαϊβ δὰ πυιῃθύση Μὰ- 
ΒΔΤΆΤΩ) ἰὉ. 1ὅ, 10. (ΕὈΡΒΘθταΘ 
πυὐγὶχ) 84, 10, (ἀθ]ρΒΐπυ8 
Βα οὗ 5061188 ἰαχία ΜυΒδΥΠ 
ὨὨΤΏΘΓΆΙΩ) 87, 19 Μούσαις 
(ἀρριϑαᾶτῖὺ Οτγοίαβ) 84, 14 

μυκτῆρος 19, 1. 38, 20 
“Μυρτίλον (Οβποιηδὶ δυγὶραμ) 

11, 24 
μυσαχϑείς 10, 18---1Ἰά 

Ναξικοῖς (ΟΡ. Αρ]Δοβύμθηῖβ ἐ1.) 

5, 18, 860, 
Νάξον 6, 13, 80, 11 -ου 80, 13 
ναός 8, 11 
ναυτιλίᾳ 41. 14 
νεανίσκος 10, 11---18 
Νεῖλον 34. 8, 425, 14 Νείλου 

48,2 
ψέκταρι 82, 19 
Νεμέᾳ 1ῦ, 9 
Νέμεσιν (Τυρτΐθτ οοσγαπιρ Ὁ) 81, 

10, 11 Νεμέσεως (ἴὰρ. διιαῦ 
Νριμθϑβί}) 381, ὃ 

Νεφέλης 38, 1 
ψεφέλιον 14, 9 
νεφελώδους 21. 1 
Νηρηΐδες 81, 8 -ἔσιν (οατα Νδ- 
τοῖα ἔοσια οσοπίθμαιϊῦ 
Οδββίθρϑὶα) 30, ὅ. 43, 8 

νήσου 9, ὅ τους 81, ὅ--- 
Νικόστρατον (ΝΙοοβίχαθαδβ οοη- 

αἰ Ἀγθθι ἱστοῖς ΔρρΘ]]αΐδτα, 
ἰῃ Οτοίδ) 8,1 

νομίξειν. ἐνόμιξεν 39. 9 
29, 9 

ψόσου 389, 12 
νότιος 2ῦ, 3, ὃ νοτίου 32, 8 
νύχτα 29, 12 νυκτός 1Ὁ. 48,13 

ὈΪ8 
νύμφη ὅ, 20 ὈΪ8Β νυμφῶν 2, 11 
νώτου 87, 11 

τσεν 

δενίξειν. ἐξένιξεν 10, ὕ -σε ἴὉ. 
ξόανον 10, 11 

ὄγκον 32. 11 
ὁδηγῇ 88, 8 
ὁδούς 38,9 
ὅϑεν 4, 19. 10, 9 0ἷ5, 18, 19. 
16, 8. 29. 18, 28, 16, 36, 1. 

ρ- ὡς ὦ 

οἴακες 41, 18 
οἰκεῖν 1, δ. 84, 11 -ἥἤσας 4, 

14--[ὅ -οὔντες 48, 14 ὈΪ 
οἰκεῖον 88, 1 οἰκείως 30, 
οἰκέτην 838, 1 
οἰκίαν ἴ, 18 --1θ 
Οἰνόμαος 31, 14 Οἰνομάου 17, 

24 
Οἰνοπίωνα (Οδπορίοῃ ΟΥΟΠΘτα 

δχοδθοδθ) 88, 8. (Οτίοπ 80 
Οϑπορίομθ ϑχοδθοδύαβ, ἀθὶπ- 
ἀθ βαπδίμῃβ, δα ϑυτὰ σϑυϑγυϊὺ 
αὖ 86 υ]Ἱοϊδοογθία) 10. 11 
Οἰνοπίωνος (Μοτορο ἢ.) 88, 2 

οἷνος. -ον 41, 13 οἴνου 40, 16 
οἰνοῦν. οἰνωϑέντα 88, 8 
οἰνοχοεῖν. οἰνοχοῇ 82, 16 
οἰνοχόην 82, 10 
οἰνοχόον 82, 18, 80, ὃ 
οἷος 81, 32 οἷα 329, ὃ 
ὀιστός 8, 1ῦ 
οἰωνισάμενος 80, 15 
ὀλίνϑους ΑἹ, 15 Ὀϊ8 
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ὅλος 8, 10 -ν 41, 18 -ὧν 8ὅ, 6 
ὁμιλούντων 48, 21 
ὀμνύειν 4, 1, 2 
ὅμοιος 88. 8 ὅμοιοι 85, ὅ ὁμοίως 

80, 16. 88. 30. ὅ, δ, 8. 45, 
6, 48, 

αὐτοῖν ὅ0, 14---1ὅ 
ὁμοιοῦν. ὁμοιωθείς 81,8 -ϑέντα 

81. 3, 8 
ὀμφαλοῦ 20,14, 22, 2--ΦὃΆ. 28,2 
Ὄνοι (δβίχ.) 18, 21 
ὄνομα. ὀνόματος 24, ὕ -τι 11, 

94. 28, 12--18 
ὀνομάξειν. ὠνόμασε 2, 1---ὥ. 

-σαν 43, 1ὅ ὈΪ5 ὀνομάσας 18, 
1, 81, 8-.9 ὠνομάσϑη ὅ1, 9 

εν τῆν 16, 14, 28, 51. 8ῦ, 4. 
46, - ὀπίσϑια 22, 11 -ίων 
86, 41. 6. 46, [8 -έοις ὃ, 1 

πῃ 35. ὁ ἧς 28, 4. δδ, 

Ξ 
ΠΙᾺ 

δ; Ὁ - ̓Ὶ 

ΝΣ 

οι [10] ΖΦ: Ε. 5- Ὁ μ᾿ συ σι 

ν- 

ο. ΠΥ Ξι ςι 
---οἱ 

σαν 4, ὃ ὁρᾶσϑαι 21, ἃ 
ται ΦΊ, 1. ὁρῶνται ,10, 1, 
16. 97, 1 ἑωραμένων 1 
ὀφϑεῖσαν 1 1, 8 ὁρατή ᾿ς 

ὀργισθείς 29. 18 Ὀ18 -ἕἔν 
14 -εἴσαν 1 1.9 

ὀρϑοπυγίου 82, ὅ. 49, 18 
ὁρίσαι δ1, 10 
ὄρνεον 4Ἴ, 8 Ὀ1Ϊ8 ὀρνέῳ 81, 

, 9 
ὅρος 329. "18 ὈΪ8 ὄρη 12, 2. 32, 

11 
2 

πες νὰ 

Ὀρφεῖ (γγασὰὶ ἀδὺ ΑΡο]]ο) 38, 
11---12 

ὅσιον 84, 20 
ὅσον 380, 6. 4 ὅσοι 81, 10 
ὀστᾶ 17, 20 
ὅστις. αἵτινες 29, 21 
ὅταν 34, 11. 4, 8 

ὅτε 8. 11. 4, 16. ὅ. 16 Ὀ18, 6, 
18. 18, 1ὅ. 86, 4 

οὐδείς "δὰ, γᾷ οὐδεμίαν 42, 18 
οὐδέν Δ" 42, 18 

οὐκέτι 19. 1 1 
οὖν 7 τὸ 

οὐρά. “" -ᾶς 84, 1, 87, 11, 42, 8 

οὐραίου ἃ 42. 1 
οὐράνιον 11 117, 28 οὐρανίου δ3, 4 
οὐρανόν 12, 4. 81. 18, 19. 86, 

2 -νοῦ δ1, 16 -νῷ 8θ, 16. 
89, 1, 44. 1 -νοῖς 8, 4-- 

οὖς. ὦτα 49, 22 

οὗτος αὕτη τοῦτο τοῦτον τού- 
του τούτων ῬϑΒΒΙΤΩ οὗτοι 12, 
11. 19, 2, 24.106 ταύτης “ὃ, 
18 ταύτην τε, 4. 11, 11 τού- 

τοις 10, 11 οὕτως γ6] οὕτω 
Ῥδββὶ πῃ 

ὀφθαλμόν 306.1 -ῶὥν 18, 31 
ὄφις 4, 22 Ὄφεως (αβίτ) 4, 4, 14. 

6, 58. 8,18 ὄφιν 4, 11. Τ, 4, ὃ 

παιδεύσας 4ὔ, 16 
παίζειν. παίσων ὅ, ἃ : 
παῖς. παιδός 11, 11. 1ὅ παῖδα 

10, 20 
Παίων. -ονα (Νϑρύυηι ἔ. 738, 18 
πάλιν 10, 1ὔ ὈΪ8. 88 
Πᾶνα (Πθγοῦϊθβ το ἐ 4ὅ, 18 
Παναϑήναια (ρτίταυβ ἐπδέϊξαϊξ 
ἘΣΘ ΒΟ μι 8) 11, ἃ 

παναφανής 21, ιὖ᾽ 
Πανικόν 388. "τὸ 
παραβάτην 11, ἃ 
παράδειγμα κϊ, "ἢ 
παραδιδόναι. “παρεδίδοσαν 20, 

παρέδωκεν 28, 12 παρα- 
δοθῆναι 1. 12 

παράδοσις. παραδόσει 20, 8 
παραλαμβάνειν. παραλαβὼν 88, 

1ὅ 
παραπλησίους 4, 

19---20 
παράσημον 18, 28, 38, 18 

10--11. 41, 
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παρατιϑέναι. παρέϑηκεν 10, 
1-8 παραϑείς 10, 8 παρα- 
τεϑῆναι δ0, 8 ὈΪ 

παρεῖναι. παρούσης 88, 1ῦ 
παρϑενίαν 10. 15. 81. 0. 87, 2 
Παρϑένου (αδβίτ.) 49, 19---20 
παρϑένων 4, 4 

πᾶς. πᾶν 88,16 πάντας Ῥδ 8511 
πάντες 12, 10, 14, 117. 2ὅ, 9. 
8ῦ, 22 πάντων ὅ1, 12 πᾶσαν 
81, 4 πᾶσι 40, ἃ 

πατήρ 19, 18 πατρός 22, 1ὅ 
πατρί 21, ὃ 

παύεσθαι. ἐπαύσατο 8ὅ, 18 
πέδιλα 2, 16 
πέζης 13, 1ῦ 
πέλαγος 41, 10 πελάγους 18, 9. 

28, 9---10 -γει 84, 24 
πέμπειν. ἔπεμψε 29. 18 Ὀ18 
πεμφϑ εἰς 2ῦ,14---1ὅ.47.10.11 

πέμπτος ὅ1, 14 
πεπαίνειν. πεπανϑῶσιν 41, 10, 

10---ΓἼὉ «-ϑέντων Αἴ, 11---18 
περιβάλλεσθαι. περιβεβλημένος 

ὅ, 2--ὃ 
Περίγειος (δὶχ.) 42, 19 
περιειλημένος 4, 16 
περιέχουσιν 18, 14 
περιοχήν 34, 8 
περιπίπτειν. -πεσών 871, 9 
περισσεύματος ὕ3, 9 
περιτιϑέναι. -ϑεῖναι 32, 14 
Περσεύς (Απαἀτομηθάδιηι βογγυαῦ) 

19, 1ὅ. (οου] τα τγδϊαγθτη [ἢ 
Ραϊαάδτῃ Τυ οηϊάδ Ῥσοἱοῖῦ) 
20, 8. (οθὕαχῃ οοο1 1) 42, 8--- 
4, -ως (ρθοταχμα Απάγοιηθαα 
ϑιθύθυτι στη τποπἰτ θη τη) 21, 
8. (Απάγομῃ. οὰτῃ ῬΕΙΒΘΟ ρχοὸ- 
ἔδοῦα οϑὺ) 10. ὅ -εἴ (ποῦν 
Ἰηΐου αϑύσϑ Ῥθγβθσα οΟ]]οοαί) 
20, Ἵ 

Πήγασον (ἴπι αϑ118) 22, ὕ 
πηδαλίῳ 41, 11---18 -ωὧν 42, 11 

τοις 41, 14 

Πηλίῳ Δῦ, 14 

πήχεως 80, 14 
πίνειν. πιεῖν 48. 19 

82, 19 
πίπτει 19, 11 
πίστιν 4, 2---8 
πλανᾶσϑαι. -νώμενος 81, ὃ 
πλανητῶν 28, 8. ὅ1, ὅ---Ο 
Πλειὰς 18, 15, 21, ὅ 
πλησίον 14. 4--ὅ. 46, 4 
πλήσσειν. πληγείς 88, 18 
πλινϑίου 8, θ---. 30, 18 
πλοῖον 84. 28 
Πλόκαμος (ΒΘΙΘΏΙ068) 106, 2 

πλόκαμον ὁ, 11 ὈΐδθΒ πλοκά- 
μους 20, 117 

ποιεῖν 22, 8, 1, 19 ποιεῖ δ0, 
14 ποιοῦσι 44, 1. 46, 1ῦ 
ποιοῦντος 0. 10, 11 ποιοῦντα 
84, 1ὅ ἐποίησε γ6] ἐποίησεν 
δ. 4. 10, 14, 26, ἴ, 28,14 δὲκ 
ἐποίησαν ὕ,11--..18 Ὠϊπ. 84,18 
ποιῆσαι 84, 19. 89, 11 ποιή- 
σαντα 22, 4 -τὸος 17, 19 πε- 
ποιηκώς 1, 9 ποιεῖσθαι 1,6 
ποιεῖται 82. 10, 11 ποιούμε- 
νον 24. 10, 11 ἐποιεῖτο 3, 
10 ἐποιήσατο 16, 8, 10. 24, ὃ 
ποιήσασθαι 34, 8 πεποιημέ- 
ναις 87, 14 

ποιητής 2ὕ, 19. 29, 21 ὈΪδ. 81, 
1ὅ--16. 492, 8 -ἦν 82, 14 

πολεμεῖν 11. 160 
πόλεμος. πολέμων 12, 8 
πόλις. -εἰ 2, 18 
πολιτῶν 88, 12 
Πόλος 8, 9 
Πολυδέκτου (Ροϊγάθοίοβ ταλἐ τὺ 

Ῥρσβθῦτσα δὰ ἀουρο!δ8) 3, 14 
πολύς. πολλήν 82, 10 -οἷς 42, 

1ὅ -οὖς 87, 4 πλείονα 41. 1 
πλέον 28, 11 Ὀ18 πλεῖστοι 12, 
ὅ--Θ. 84, 4 -αι 81, 38 πλεί- 
στων 2, 11 

πομπήν 10, 10 
πόντον 28, 14 
πορείαν 20. 11 

πίνεται 
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πορεύεσϑαι 14, 8--4. 38,1 ἐπο- 
ρεύϑη 4, 11 

Ποσειδῶν (ΗΠ 6116 βουνοῦ) 28, 
11. (ἀὐπαὺ Αταριγι θη) 87, 
4. (οθύυμι ἱτησαλ 1 }) 42, 2 
-ὥνος (Νορύ. διοδῦ Ατωρϊ- 
αἴ}. 86. 91. (Οτίοι ἢ) 87, 29 
-ῶνε (Α]ογοπθ οὐ Θἴδδπο 
ΒΌΡΒουτηδ) 27, 12 -ὥνα (Ν. 
τττα υ1 σοίαχα) 20, 60, (ἀ6]- 
ῬΒηῦΒ ἀποῖῦ ΑἸρμϊγύθῃ 
δὰ Νορέυηυχ) 87, 1. (Νθρ- 
ὑπηϊ βιση]δοσϑ) 1Ὁ. 10 

πόσεως 82, 20 
πούς. ποδός 2, ὅ. ὅ, 9. 12, 10. 

ας 
προηγεῖται 9, 14---Ἰὖ 
πρόκειται 30, ἢ 
Πρόκριδος 89, 13, 14 
Προκύων (δδβίτ.) 80, 2---8, 10 
Πρόπους (δβ.6118) 18, 12 
προσαγγέλλει 87. 8 
προσαγορεύεσθαι 53, 3---8 προσ- 

ηγόρευσεν 29, 10--11 015 
προσαγορευϑῆναι 10, 11 προσ- 

ηγορεύϑη 2, 10 
προσέρχεσϑαι. προσελϑεῖν 48, 

20 
προσέχειν. προσσχεῖν ὅ2, Ἰ 
προσλαμβάνειν. προσλαβών 84. 

προσμένειν. προσέμενε 29, 1ὖ 68 μεθ 

προσφέρειν 40, 
πρότερος ὅθ. 10---17 -ον 11. 

19---20. 8ὅ, 12. 80, 4. 48, 9 
--10. 10, 47, 11---12 πρῶτος 

16, ὅ, ὅ0, 18 πρώτη 41, 9. 

10 πρῶτον ὅ, 19---20. 16, 
φ4, 4--ὅ. 38, 4. ὅ, 
Ῥῖβ. 44, 11--. 10 ΒῖΒ. δι, ἴ, 
πρώτου 14, 12 -τῳ ὅ, 19---20 
-τῆης 48, 24 -τῃ 42, 21 

προτιϑέναι. προϑεῖναι 19. 14 
προετέϑη 31, 4 

Προτρυγητήρ (86:18) 12, 12 

πρύμνης 41, 11 
πτέρινος 8ῦ, 11 
πτέρυγος 12, 12. 82, 2 ---ὃ, 

15. -γι 15, 10, 11 ὑγας 33. Τ᾿ 
80, 8 πτερύγων 81, 10 

πτηνά 80, 4 
πτώσεως 22, ἴ 
πυϑμένος 80, 117 -νι 49, 34 
πῦρ. πυρός 44, 10 
Πυροειδής (ρΙαποί4) ὅ1, 10 
πυρώδους 9, θ᾽ Ὀ18 

ἹΡαμνοῦντα 81. 9---10 
ῥάχεως 2, 6, 9, 138, 1ὔ, 16. 18, 

16. 19. ὅ. 98. 2, 19. 21, ὅ. 88, 
55, 80, 3, 40, 14, 41, ὅ. 46, 
11, 21 -χιν 117, 18 

Ῥέαρ ι,.1 
ῥίπτειν. ἔρριψεν 28, 10. 36, 8 

αν 29, 22 
“Ῥόδιος (Πείσανδρος ὁ) 1ὅ, 8 
ῥόπαλον 4. 1ὅ. ὅ,. 1 "ῬΡύπαλον 

(β[61181π|) ὅ, 10 

ῥύγχους 33, 20, 44, 8, 49, 11 

Σάτυροι 84. 8 Σατύρους 14, 8 
σαφής 84, 28 -ἐς 48, 1ὔ -ἔστε- 

σαφῶς 21. 8 
Σείριον (ϑ[6 1181) 40, 8 

40, 10 
σεμνύνων 10, 12 
σημαίνειν. σημαίνοντα 88, 9 

σημαινόμενον 84, 16 
σημεῖον 4. 0. 0,14. 832,12. 40. ὃ 
σιαγόνος 22, 21 
Σισύφῳω 21, 1Ὁ 



12 ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝῸΜ ἘΤ ΥΕΕΒΟΚΌΜ 

σκέλος 85, ὅ -ἡ 84, 8 σκέλεσιν 
3, Τ 

σκορπίον 88, 17, 38 
(δϑύχ.) 1, 2---ὃ, 8. 

σπένδει 406, 11 
σπεύδουσα 8, ἃ 
σπονδήν 47, 10, 10---1 
σπορᾶς 10, 19 

σπόρον 324, 10 
στάσεων 12, 2, 8 
Σ τάχυς (8611) 13, 14 στάχυν 

10. 1 
στενότατον 38, 9 
Στερόπη (ἀμ, 6χ Ρ]οἰ δα! 8) 
21, 18 

Στέφανος (δΒ(γ.) θ, 21 --22 στε- 
φάνου 0, 11 

στεφανοῦσθαι. 
δ, 0 

στῆϑος 1ὅ, 12 στήϑους 2, ὕ. 1. 
11---12, 19.06,10. 20, 11---͵1ῷ, 
15, 238, 1--ὃ. 88, 21, 40, 18, 
46. 10 στήϑη 36, 

Στώβων (ρ]αποίδ) ὅ1, 14, 18 
στόματος 14,14. 81,15 -τὰ 48,1 
στρατεύειν. ἐστράτευσεν ν68] 

ἐστράτευσε 88, 13. 44, 14 ὈϊΞ 
ἐστρατεύοντο 14, 2 

στρέφεσϑαι 8, 10 
στυλίδος 41. 18 
συγγένειαν 1, 117. 10, 2ὅ---90 
συκὴν 41,14 Ὀ1ϊ8 -ῶν 41, 19 Ὀ1 
συμβαίνειν. συμβεβηκός 2, 2 

τότων 40, 0 
συμμαχεῖν. συμμαχούντων 18.1 
συμμάχους 38, 14 
συμμένειν 21, ὃ 
συμμῖξαι 88, 8 -ίξας 88, 10 

συμμίσγοντα 84. 14 
συμπλακείς 1δ͵ 6---ἴ 
συμπλάσας 10, 18ὅ---16 
σύμπτωμα 2, 3. 20, 8. 40. 8 

-πτώματος 44, ὃ -τι 80, 
10---1 1 

συνάγειν. συναγαγοῦσαι 329, 
24--3β80. 1 συνηγμένης 21, ὃ 

Σκορπίου 
8, ὅ 

ἐστεφανώσατο 

ΝΣ ΠΙΡ 

συναμύνασϑαι 40, 8 
συναρμοσάμενος 28, 10---11, 11 
σύνδεσμον 2ὅ, 8 -δέσμου 35, 8, 

συνδοκεῖν. συνεδόκει 0, 1ὔ 
συνεῖναι 4δ, 11 συνῆν 388, 12 
συνέπεσϑαι 40, 2 
συνέχεσθαι. συνέχονται 3ὅ, 
συνϑλάσαι 18, 18 
συνιέναι. συνιόντα 80, 14 
συνιστάναι. συνεστηκώς Ἴ, 
συνορᾶται ὅ0, 11 Ὀ18 
συντηρούντων 13,1 
συνωμοσίαν 44, 12, 12---18 
Συρίαν (ἀθαμι) 48, 14, 14---Ἰὅ 
σύσσημον 84, 21 
σύστημα 81, 9 
συστροφῆς 21, 1-- 
σφόδρα 18, 11 
σχῆμα 40, 1ό σχήματος 31, 18 
σχηματίζειν. -ίξζουσιν 12, 8 

ἐσχημάτισται 17, ὅ. 30, 8, 82, 
12---18, 86, 1 

σχηματοποιίᾳ 4, 8 
σώξειν. σώξειν 38, 11 σῶσαι 48, 

10 018 σεσῶσϑαι θ, 9 σεσω- 
σμένῃ 2, 18 σωϑέντα 33. 14 
σωϑεῖσα 21. 4 σωϑῆναι 6. 9 

σώματος 4, 10. 82, 4, 41, 5 

8 

τάξις 8, 1ὅ -εἰ 19. 9 -εἰς ὅ1, 11 
ταπεινούμενον 80, 8 
τάσσειν. τέτακται 19, 9 τεταγ- 

μένος 4, 19 -ν 4, 11--18 
ἐτάχϑη 41, 8 

Ταὐγέτην (απδιῃ 6χ Ρ] δα] 8) 
ΟἿ, 11 

Ταῦρος (ἀδύγ.) 18,18 -ύρου (1.) 
18, 18, 21, ἃ 

τεχτονεῖν. ἐτεκτονήϑη 41,9---10 
τελείαν 44. ὕ 
τέταρτος 19, 9, ὅ1, 11 τετάρτου 

14. 14 τετάρτης 49, 4 
τετράγωνον 4θ, 1ὅ---ὸ 
τετραπόδων 1ὅ, 3--- 
τετρασκελῇ 84, ὅ---ῷ 
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τέχνῃ 11, 30 
τηρήσας 36, ἃ 
τιϑέναι. τιϑέντες 45, 8 ἔϑηκεν 

ν6] ἔϑηκε 2,1. 4,322. ὅ, 16 Ὀ18. 
9, 8, 10, 1ᾶ Ὅϊ8. 56, ἃ. 88, 18. 
51, 9. 88,19. 46, 3, 48, 8 Ὀΐδ, 
10 ἔϑηχαν 44,1, 20 Ὁ18 ϑεῖ- 
ψαι 40. 19 ϑέντος 4, 8 ἔϑεντο 
44. 18 Ὀδ΄᾿ ϑέσθαι 132, 20 
τέϑεικε 86, 18 τεϑεικέναι ὃ, 
18 ἐτέϑη 19, 16. 26, 12, 84, 
20, 42, 4 τεϑῇ 380, 6---ἴ, 1 
τεϑέν 24, ὅ τεϑῆναι 18. 14. 
86, 30 

τίκτειν. τεκεῖν 1, 10, 81, 12 
ἔτεκεν 81. 11 

τιμᾶν. τιμῶσι 44, ὅ τιμῶν 4, 
18 ἐτίμα 39, 1 Ὀ1Ϊ8 ἐτίμησαν 
48, 19, 21 ἐτιωήϑη 3, 11. 18, 
12. 88,10 -ϑησαν 14, 6 τι- 
μηϑείς 18, 10---11 τιμηϑῆ- 
ναι 10, 3 

ᾧ, 1ὅ, 87, 1--- ὃ 
τιμωρίαν 88, 11 
Τιτᾶνες (Θοτὰπι παρα) 88, 1, 

-ας (ἴῃ 605 ὈΘ]] 8) 38, 12--- 
18. (4) 86, 14 τᾶσι (14.}17,1ὅ 

τοιαύτην 24, 8, 29. 1, 2, ὅ1., 19 
τοιούτους 40, 9 

τοξείαν 84, 12, 21 
τοξεύοντα 84, ὃ 
τοξικόν 8. 8 
τόξον. τόξου 84, 28 -ῳ 84,1 
Τοξότης (ἀδύτ.) 84, 4 
τόπον 8. 2 τῷ 10, 1 - 

14 Ὁ 
τότε 81, Ἴ, 22. 8, 1ῦ 
τοὔνομα 2, 18 
τραγῳδίας 20,4 -διῶν 3ὅ, 18-- 

19. 29, 20, 20---91, 45. 8 
τράχηλον 88, 21 τραχήλου 1, 

1ῦ, 19, 4. 23, 18. 89. 1, 40, 
12 -ῳ 22, 22 

τρέφειν. ἔτράφη 10, 17 

ους 48, 

τριγωνοειδοῦς 21, 18 
τριγώνῳ 10, 1 
τρίτος ὅ1, 9 -ου 14, 18 -ης 42, 

21, 49, 8 
Τριτωνίδα 36, 4 
τροπικοῦ 19, 12 
τρόπις. -ἰν 41, 19 
τρόπον 16, 18 
τροφήν 84, 12 
τροφόν 2, 10 -οὔ 84. 10 
τυγχάνειν. (οὑπὶ σθπθίϊνο) τε- 

τύχηκε τιμῆς 18, 19 (ουτα 
δοοαβαιϊγο) τέτευχεν ἀϑανα- 
σίαν 82, 11 τυχοῦσαι χάριν 

δόξης 84. 18 
τύπον 81, 19 ὉΠ 
Τύχην (ἴῃ δϑγ18) 13, 17--8 

᾿γάδες 18,14. 19, 2 
ὕβριν. 88, 4 
ὁἡγιασϑῆναι 88, 10 -ϑείς 89,12 
ἡγροῦ 82, 11 
ὕδραν 18, 10 
ὕδρον 48, 1, 2 “ὝὙδρον (δϑβέτ.) 

10. 11 
«Ὑδροχόος (αδὺτ.) 823, 9 -χόου 

(1(4.) 43, 1 Ὁϊ5 
ὕδωρ 48, ὃ Ὀ18 ὕδατος 38, 
υἷός 28. 12, 18 -οὔ 1, 1ὅ -όν 

84, 10 -οἷς ὅ2, 4 
ὑπεναντία 18, 18 
ὑπεράνω 40, 1 
Ὑπερβορείοις 8, 11 
ὑπερμεγέϑης 8ῦ, 16 -ϑὴ 4, 6 
ὑπερφέρειν. ὑπερήνεγκαν 12, 

18---19 ὑπερενέγκας 82, 1ὅ--- 
18. 40, 1ὅ 

ὑποξεύξας 10, 8 
ὑπόκειται 43. 10 
ὑπολαμβάνοντες 33, 13, 20 
ὁπόληψιν 38. 19, 19- -29, 1 
ὑπόμνημα 4, Ἱ. 21, 8, 8ὅ, 19, 

45, ὅ 
ὑποτιϑέναι. ὑποϑεῖναι 17, 8 
γριεύς (Νϑρύαηϊ 1) 31, 18 
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ὕστερον 1, 8. 3, 18, 6. 12, 22, 
6, 89, 12 

ὑφαιρουμένων 4. ὕ 

Φφαέϑων (ρ]αποίδ) δὅ1, 8 
φαίνειν. φανέντος 11, 20 φα- 

νῆναι 86, 14, 41, 18 φαίνε- 
ται 22, ἃ. 28, 10, 42, 18---19 
φαινόμενον θ,18---19 ὈΪ φαι- 
νομένοις ὅ3, 2 

Φαίνοντα (Ἰδμθὶ.) ὅ1, 8 
φάναι. φασί φασίν φησί φησίν 

Ῥδββῖτα 
φανερῶν 8ὅ, 6 
φαντασίαν 51, 19 
φαρέτρας 48, 21 
φάσκων 48, 8 ὈΪ8 
Φάτνη (ἀδβτ.) 18, 28. 14. 10 
φέγγος θ, 10, 11 ᾿ 
φέρειν. φέρει 432, 18 -ουσὶ 44, 

28 -όντων 8,11 φέρουσαν 4, 
1 φερομένης 16,19 ἐνέγκαι 
ΑἸ, 11 ἐνεγκόντα 38, 4 

φεύγειν. φυγεῖν 22, 11 ἔφυγε 
81, 1 τον 14, 6. 88, 1 

φϑείρειν. φϑεῖραι θ, 2. 81, 12 
ἔφϑειρεν 2, 12. 81, 11 φϑα- 
ρεῖσαν 1, 6 φϑαρῆναι 22, 10 

φιλαδελφίᾳ 13, 18 
φιλοδοξῶν 1. ὃ 
φιλοκύνηγον ὅ0, 1 ὈΪδ 
φιλόμουσον 87, 18 
φιλόσοφος 41. ἃ 
φλογός 40, 10 
φοβεράν 11, 9 -όν 1Ὁ. 18 
Φοινίκη (ὕτβδ ΤῊ] ΠΟΥ) 2. 11 -ης 

(6 ῬΒορπίοῖα Ταυγυβ 'π Οτθ- 
ἴδηι Εὐτορδπι γθῃ 10) 18, 8 

φονευϑείς 1ὅ, 10 
φόνου 8ῦ, 12 
Φορκίσιν (ποτηθηῃ ΑΘΕΟΘΗΎ] ΔΘ 

[ὰ θ]86) 2ὅ, 19 
Φρίξον (ΑΥΪΘΒ ῬΘΙ Τηδ 76 γ 61) 

28, 6 (Ρτῖχυβ ροσυθηῖ δὰ 
᾿Αβϑϑίθῃ) 10. 18 -ῷ (ποπιθῃ 
Εαυρὶ θα ἔφ Ὀ0]46) 18, 9 

φρονήσασα 31. 1 
φυλακήν 36, 2 
φύλαξ 389, 11 -ακα 8, 16, 4, 

ὅ, 18 
φυλάσσειν. φυλάσσων 8,14 φυ- 

λάξῃ 81, ὁ 
φωνήεσσα 41, 10 
φωραϑῆναι 1, ἴ 
Φωσφόρος (ρ]αποίδ) ὅ1], 11 -ον 

51, 18---14 

χαλεπῶς 38, 4 
χαρέξεσϑαι. -ἰσασϑαι 81, 10 

χάριν 18, 9, 13, 84, 18 
χέειν 82, 18 
χείλους 49, 21 

χείρ. χειρός δ, 6, 11, 3, 13, 18. 
18, 10, 18, 4 018. 20, 18, 14. 
51, 15, 14, 360, 10, 1], 88, 1. 
85, 2, 89, ὅ. 46, ὁ -οί δ, 2. 

1 
84, 21 χερσί 40, 4, 14 

Χείρων (ἴῃ βι118) 22, 11. 45, 
14 -ωνὸος (ΕΙρρθ 1) 223, 9. 
(Βοσου]β βαριυα ρῬϑάδιῃ Ομ Ἱ- 
ΤΌΠΙΒ γα]πθυαῦ) 40, 1 

χελώνης 38, ὅ, ὁ 
χέρσῳ 84, 24 
χηλῆς 14, 1ὅ, 10 -ῶν 19, ὃ 
χηλώματος 8ὔ, 21 
Χίον (τϑῖϊῦ Οτἱο) 88, 2 
χιτῶνος 12, 1 

χορδάς 28, 1, 8, 14, 1ὅ 
χρήσασϑαι 1Ἷ, 11 χρώμενοι 41. 

14.---ΤἸὖ 
χρήσει 84, 21 
χρόνον 1, 18, 89, 18. 

48, 10 018 
χρυσός 50, 13 -οὔ 0, 6 Οἷβ 
χρυσοῦς. χρύσεα 8, 

χρυσῆν 38, 8, 10 -οὖς 44, 
χρῶμα ὅ1., 10 -ὦματι 51. 12 
χώραν 20, 7. 44, 2 -ας 34, 
88, ὄ 

χωρίς 29, 28 Ὁϊ8 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ ΕἸ ΕΒΒΟΒΌΜ {5 

ὠγκήϑησαν 14, ὅ 11 -ῶν 34. 12 Ὡρῶν (Ατὶδά- 
ὠδήν 28, 11 Ὀ188 ὠδῆς 29, ΠΒΘ ΟΟΥΟΠΔ) ὅ, 21 ὈΪ8 

8, 4 ὥρισεν 81, 8 
ὠδινούσης 22, 11 Ἰϑρέωνος (ο8η15) 40. 1, 4. (ΕἸὰ- 
ὠμοπλατῶν 3, 4 ΤΑΘῚ ΘΧ Βἰ π]βίσο Ρ6 468 ΟΥΟΠΪ8Β 

21. 10, 28, Θχουϊθατ) 432, 11. (ὁ815) 60, 
8, δ -νι (14.) 40, θ, (Ρτοσγο!) 

26, 10, 839, 4 -ωὧν ὅ, ὅ. 11, ὅ. δ0, ὃ 
1 ὥσπερ 82, 18 

ὠόν 81, 11, 18 ὥστε 2, 15. 11. 10 
ὥραν 21, 11. 80, 11 ὈΪΒ -αρς 61, ὠτέῳ 22, 22 -ὧν 3, 4. 41. 4 



ΠΙ. 

ΙΝΘΕΧ ΑΟΤΟΒΌΜ. 

πα ε᾿ ῶὅ, 18 (Φορκέδες ἔτ. 202 Ν᾽). 29, 30 ὈΠ (Βασσαρέδες 
Ἷ Ρ. 

Αρ]δοβίμβομπθβ Ναξικά 2, 1 (Ε΄ Η. 6. ΤΥ Ρ. 298, 1). 80, 8, 9 (Ε΄. 
Η. 6. ΙΥ̓͂ Ρ». 298, 2) 

ΑἸ ΒΒ 88 ν. δαπούαὐ. (οἵ. Μοίπθικθ ΕῪ. οι. ΠῚ ῥ. 820, 12 8.) 
Αμὐϑύμθηθβ βοογαίϊουβ ἐν τῷ Ἡρακλεῖ 4, 19---20 (τ. ὅ ὙΥΙΒΟΚΘΙτα.) 
Αταύαβ Φαένομενα 8, 8 (γν. 80---37). 11. 19 (νν. 99---186). 22, 8 

(συν. 216 8αᾳ.). 42, 12 (ν. 860) 
Ατσομϑίδαβ ἐν τοῖς ᾿Ιδιοφυέσιν 48, 14 
Αὐἱβύοίθὶθβ 41, 2 (ἰβίου. δῃΐσηδὶ. ΥἹ, 33 Ὁ. ὅ80 ΒΕΚΚ.). 48,11 Ὁ 

(ἔγ. 820 Ρ. 846 Ἐοβϑ) 
Αὐϊοιηϊάοσυβ περὶ Ἔρωτος ἐλέγειαι 81. 18 
Οταϊίμυ5 Νέμεσις 81, 14---1δ, 16 (οἵ. Εἰ. Ο. Α. Ρν. 41---48 ΚοςκΚ) 
Οἰθβῖδβ 48, 9 Ὀ15 (ἔγ. ὃ Μα]]6υὴ) 
ἘΡ᾿ θη 465 (7) Κρητικά ὅ, 82. ἘρπαΘυ1 468 10. 88, 11 
ἘΣΙΡΙΔ68 160, 12 (ἔτ, 926 Ν᾿. 18, 9 (Φρέξος ἔν. 820 Νὅ). 19, 12--- 

138 (ἀνδρομέδα Ῥ. 892 Ν᾽. 21, 1 (10.). 32, 8 (Μελανίππη 
ἔτ, 488 Νἢὅ). 85, 14 (Ἄλκηστις νν. 1---) 

Ἠρτδοᾶθ8 Ῥομίϊουβ περὶ δικαιοσύνης 8, 11 
Ηθβίοᾶμβ 1, 4 (ἔγ. 182 Μδυκβοβεθῖθὶ, 18 ΚΊΠΚΘ6]). 10, 6. 11, 17 

(Θεογονία 901. 902 Ἔργα 906). 38, 8 (ἔτ. 188 ΜΑΥΚΒΟΒΘΒΈΙ, 
14 ἘϊεΚοῖ). 81, 21 (ἔν, 186 Μαυκβοβθθι, 1ὅ ΚΙπΚΘ]) 

ΗἸΡΡδύομ8 27, 18 (οἵ. Μδ485,.1)6 Εγαϊοϑίνι. Οαἰαβέογϑηνῖβ Ὁ. 15 8βαα.) 
Ηοχλθταβν 32, 14 (Υ᾽ 282 βαα., Βγηηη. ἴθ ΑΡΒγοάϊὺ. 208 8646.) 
δδθιβ 17, 6 (ἔτ, 1 ΚΙΏΚΘ]) 

Ῥϑηγαβὶβ Ἡράκλεια ἀ6 ἔτ. ἰπ ΟΔΡΡ. 8, 4 ἱπο]υ 818 οἵ. Α. ΟἸ ν1θτῖ, 
1. Οαἷ. οἴο. 18, 11 (ἔν. 8 καρ ν ν᾿ 

ῬΒοσθογᾶθβ 8, 16 (Ε΄. Η. 6. 1 Ρ. 19 ἔτ. 38 δ). 28.8 (. ΗΟ 1 
Ῥ. 86 ἔν. δ8) 

ΡῬιβαηᾶον Ἡράκλεια 1, 1 (ἔτ. 1 ΚΊΠΚΘ]) 
ΒΌΡΒΟΟ]68 20, 4 (ἀνδρομέδα Ρ. 161 Ν᾽). 42, ὅ, 6 (Ὁ) 
Βοβιύμθαβ 84. 18--14 (ἔτ. ὃ Νἢ 

------Φ.--.-.-.-. 



ΕΥ ΘΟ βοῦν ὑπαᾶ Ἰϑὐθι τ ΒΟΉ ΘΥ ΘΟΙ ΤΊ ΒΌΘΙ1Θ᾽ 

ἦτχα ὙοΣΙδθθ γῸὰ 

Β. 6. Τουθποῦ ΞΕ ἱπ οἱ ρΖίῃ. 

| ὙνἸΒΕΘ ΒΟΉ] ΟηΘ Αὐδραῦθῃ 

ΒΙΒΙ]1οΥμ 668 50 ΡΙΡ(ΟΡΙΠΙ 
Ορδθοορππι οἱ ΠΟΙ ΠΟΡῚ ΤΟᾺΡΠΟΙΡ Δ 8. 

Α1585 Ἑογίβθούσυπρῃ ἀθτ ϑδτ τ]ὰ 6, 
βἰπὰ ζυπδοηβὲ ἐπ Αὐββίομε ΘΠΟΤΩΤΊΘΕ : 

Βοτίρίογοβ βδουὶ οἵ φυοΐδπίὶ δυβρίοὶἑβ δὲ τηυσυϊδοθμίία ϑϑυθηἑββὶ- 
ΤΩΟΤΌΤΩ ΝΜ ΥΤΙ  ΟΤΌΓΙΩ 8] πη 89 τηϑίσὶβ ΘΠ θη 818 οαἀἱάθτγιηξ βϑιηΐηδυὶὶ 
ῬΒΪΙΟΙομοτσάτη ἸΘμθηβὶβ τηδρίβισὶ δὲ αὐλ οἸἐπὶ Βοᾶ8108 ἔκχθυθ. 

ΓΑἸοχαπάθν.} ἨἩϊβίοστίδ ΑἸοχαπᾶτὶ ρυϑθοδ δᾶ. Ὑ7. Κ το ]. 
Αὐἰβίοδθ δὰ ῬΒΊΊΟοσ. ορὶβὲ. οἃ. Ρ. Ὑ οπ ἃ 188 ἃ. 
Αὐ βίο ϑηΐβ οοπιοθᾶΐαο. ἘΔ, 11. 
Αὐ βίο ϑιἱβ τηϑἰθοτοϊομίοα --- ἀθ τοὰπᾶο 1. θὰ. ἃ. α οΙἹά Ὀδομθτ. 
-ο....ὄἕ τΒιΐβέοσίβ διηϊπιδιΐατη --- ἀθ δηϊτη δ] ζθστη Ρδτίϊθαβ, σϑπθσϑεϊοηθ, 

ἰπρστθδβα, τοῖα οἱ βρίστὶία οἂᾶ, 1.. Ὁ ἰἐΐτα οΥθτ οὐ α. ᾿ἱι εἰς. 
----- ΟΥ̓ΒΠΟΙ. 
-- Ῥηγβίοα (ΕΑ. 11) οἃ. Ο. 1911]. 

ΒΟΥ ἔδῦα]δο οᾶ. Ο. στα εἶπ. 
Βοοίέϊὶ ΡΒ} ]οβορμΐδθ ΘΟ180]. ἐντὶ Ὑ θα, Ῥοίρϑοσ. ἘΔ. 11. 
(πονίοιὶ Θαχϑοὶ οταϊζομθβ τϑο. ΕΟ θυ βέθσ. 
ΟἸοπιοπεϊθ ΑἸοχαηᾶγίηὶ ϑχοοσρίβ οχ Τμθοάοίο οϑᾶ, Ρ. Β Ὁ 61. 
(οπβίδείἱ Θχοοτρίϑ. 
Ὀιοπὶβ Ομ νγβοβίοπιΐ οσγϑέΐϊομθβ θᾶ, ἃ. ΒΟ ΠΥ. 
οηδίΐ σοταταθηΐατη Τθσθηὶ σθο. Ῥ. Υ ΘΒΒΙ ΘΙ. 
Ἐρ βίοι οσνυδρεὶ αγδθοί. 
Ἐγδίοβ θη β οαἰδβίοτίϑηιΐ οἂ. ἃ. ΟἸἐνίοσὶ. 
Εγοϊ οἱ βου ρίου 8 δὰ, Α. ἘΡΘυ μΒασά. 
Ἐγοπίϊηΐ ἂἃθ δαάὰδθ ἀποῦ. υτοὶβ Βοταδθ 11. 11 ἃ. απ ἃ 6 Υ πὶ 8 ἢ. 

θδ!οπὶ π. λεπτυνούσης διαίτης οἃ. Κ. Ἐ 410 ΕἸ οἱ 560}. 

Οδυμἶπὶ ο᾽θσαθαΐα δβίσοπομιΐδθ το. Μ δ λει. 

Θϑογκίπβ ΑσνοροΟ 68 οα. Α. Η οἰ βθπθοΥρ. 
θΘονγιπδηίοὶ Ασδίθα οἂ. Βσογββίρ. 
Θποιποϊοχία ἀγδθοὰ οᾶ. Α. Ἐ1ύθτ. 
Βἰρρίδίγιοα οά. Ἐ. Ὁ ἀθσ. 
ΕΞ Ἠομηονὶ 1Π||88 οᾶ, ἃ. Τα π 6. 

1] οἰ ἂθ νἱΐα Ῥυιμαροτυίοα θυ ϑὰ. Ἐ. ΒΟΙ ἀ 6. 
Ιοδπηῖ8 Μ414126 Ἀπ ΟΠ θη ΟὨσοποσταρ ΐἷα θᾶ. Ο᾿. Ἐ. Ο1ΘΥ 9. 

Ιοδ8ηη}8 ΒΟΥ} 286 Ηἰδίοτίαταπι οοτηιρθοηἀΐαμι θᾶ. Ἡ. 5.6 591. 
188οὶ οτδαιϊίομθβ ϑᾶ. ΕἾ. Β18.58. 
Τυγβργυάοηεῖδα δ θδά γί αἀπᾶθ ΒΌΡΘΙΒ. θᾶ. ΒΙῚ ΘΙ ΟΥ. ῬΑΥΘΙΙ. 
εἰ θδμϊΐ οροτα οᾶ, Β. Ἐοθτβϑίθτ. 



ΠΥΘΌΡ ΙΒ θᾶ. Ἐτ. Β]18 58. 

υγάυβ ἂθ τυϑηβίρυβ οᾶ. Β. Ὑ ἀπ 80. 

1μγβίδθ οσϑίϊομθθ ϑὰ. ΕἾ. Β1888. 

ΔῈ δαισοποσαΐοοι 1]. Υ͂ θὰ. Μ. Βοοδβοτστί. 

Μοίνίοἱ βογίρίογεβ θρδθοὶ. 1. Ἠθρμδθβείο θᾶ. ΘΟ πβῦ τα ΟΕ. 

Νοιποβίμβ θὰ. Κ. 7. Βυσ Κμασά. 

Ορνρίδπὶ Ηδιἱθυξίοα θᾶ. Β. γ ἀσὶ. 
οὐδοῦ ΚΙ} π8. 
Ῥαιδάϊῃβ οἅ. ἢ. 6. 5ομ σα ἐ εἰ, 
Ῥδυβδπΐδο ἀθεβοσί ρίΐο ασδθοίδο θᾶ. δ ἰτο. 

Ρμΐο [πἄδοπῃβ ϑᾶ. Ἐς, Ἡ δ 8885. 

ῬΒΙΟΡΟπ ΙΒ ἅ9 δϑέθση. ταυπὰϊ οᾶ. ΒΕ. δ Ὁ 9. 
Ῥμοίϊὶ ὈΣοίμθοα θᾶ. Α. ἘΠῚ 9 υ. 

ΓΡΙπᾶδνπ8.1] βο μοί ἴῃ Ῥ. οὰ. ἃ. Ὄσδοβυδηπ. 
ῬΙιδίομ!β οροσα δᾶ. Ο. 11τὸ τὰ 8 ἢ. 

ΡΙπίδγοὶιὶ υἱέδϑ ὑΡϑυϑ119110. ἘΠ. 11. 
ῬγΟΘΟΡῚΪ ορϑσα τϑο. ὅ. Ἡδατυ. 
Ῥιο]οδοὶ ορϑσδ οὐαὶ οἂᾶ, ΒΟ], Η οἰ ῬΘΥΩ, ΒΟΥΘΙ, 81}, 

αἰαἰπε πὶ ᾿ἰπιδεϊε. οσαῖ. Εἰσὶ ΧῚΙ ϑὰ. Ἐ'. ΒΘΟΆΘτ. 

βοπρῦδθ, 1,.. Αππδοῖὶ, ἱγαροθάΐϊδο οϑἂά. Ρϑέρ τ οἱ Βίομέθσ, Εά. 1. 

----- φαδοβέϊομϑθβ πδίυτϑιθθ θα. α ΘΟ 9. 

Βίδεϊ! δἰϊνδθ θὰ. Κσο π. 
Βίουδοὶ βοσυιθαίατα οὲ ϑοϊοσαθ θᾶ. ἃ. Ἐ1έθτ. 
Βα ρ οἷπβ βου ΡΒ 6ἃ. 1. ἘΠα οτ ὑπ 61. 
ΒΥΠΙΠΔΟΝΠΒ οἃ. ὙΥ. ἘΤΟΙ]. 
ΚΎΒΟΥ ΟἰΘΘΡΟΙ 8 οὰ. 5. 7. Β 66 Κ. 
ΤογΘηζὶ οοταοθᾶΐδο οᾶ. ἃ. Ἐ16 οἸ οΐβϑῃ. ἘΔ, 11. 
ΤῊΘπ βεϊ} οταίέλουθα θᾶ. Η. ΒΟΉ ΘΩ ΚΙ. 
ΤΠΘΟΡ ἢ Ραϑιΐ ομδσδοίθσθβ θᾶ. Ἡδπον. 
----. 4 τρρὰβ πδίυσα! υα βοχὶρίβ οᾶ. δὲ 191. 

Τηπογάϊἀϊβ ἄθ Ὁ6110 ῬΘΙΟΡΟΙμ. Ἰἰρτὶ ΨΙΠ θὰ. Α. ΒΘ οΟΘΏ9. 
ΥΑΓΓῸ ἄθ Ἰΐπρυδ 1δἰΐπα οἀᾶ. ἀοϑὺς οὐ 98 611]. 

ΒΔΙΠΙΙ ΠΙῈΡ ὙΥΙΒΒΘΠΒΟΙ Δ ΠΙ6ΠΘΡ ΟΠ ΘΕ ΔΡΘ 
ὅπ ΦΡΙ ΘΟ βο θη ππὰ Γὐπιίβο θη 56} 1 5{6]]0 ΡῈ. 

ΒΟΡΒΟΚΙ6Β ἘΠΟΚίσα. οι Θ. Καὶ 91. ψϑὶ. π΄ υδ( 6.---, ἰπ Τωϑΐην. 
ΒΘ. π. υκ 1.-- 

ἹπΙΟΓῸΖ ΒΌΘΝ 1Π|. οι ΒΕ. ἨἩϑέπχθ. 99}. ἢ. οδί 4 ---, ἰπ Τιθέμνν. 
560. ῃ. μά ὅ.-- 

Θϑιαπδομδὲ βἰπα ἴῃ Αὐββίομῦ σΘΠΟΤΊΤΩΘῺ : 

Αοίμβ. οι 85. Βυ ἀπ 88. 
ΟἸθιμθ 5 ΑἸΟΧχ. Ῥαϊάδροροβ. Ὗοὸπ Ἐ. Βομνατέζ. 
Ἠογοάοί Υ. ΥἹ. σοι α. Κ δ᾽ Ὁ 6]. 
Μιπποίη5 ΒΟΙχ Οοἰανίαβ. ον Ε. Νοσ θη. 
Ονἱὰ Ἡϑσγοΐάθα. οι ΒΕ. ἘΒ ψ δ]ὰ. 
ῬΙδυΐαβ Βυᾶθηθ. οι Ἐ΄. Ματχ. 
ἸΤδοίίηβ αθτταδηΐβ. οη ἃ. Ὑ 5850 8. 
ΤΊΡη]]. Ὑοπ Ἐ΄. 1,60. 
ΥΕΓΡῚ] Αϑποὶβ ΥἹ. σοι Ἑ. Νοτάϑη. 








